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”¿Me pasarías la blåbärssylt?” 

Lexikaliskt inskott och genusval: hur infödda talare av spanska väljer 
grammatiskt genus när de skjuter in svenska substantiv i spanskt tal 

Gastón Prieto 

Sammanfattning 
När en infödd talare av spanska med hög behärskningsnivå i svenska samtalar med en annan 
individ med liknande språkbakgrund är det inte sällan fraser som ”¿me pasarías la blåbärssylt?” 
(”kan du skicka blåbärssylten, tack?”) uppstår. Lexikaliskt inskott (eng. noun insertion), d.v.s. 
att skjuta in substantiv från andraspråket i för övrigt förstaspråksdominerat tal, är ett vanligt 
förekommande fenomen hos tvåspråkiga. Men vad händer när de två samspelande språken har 
asymmetriska genussystem som spanskans och svenskans? Vilket spanskt grammatiskt genus 
ska man då tillskriva de inskjutna svenska enheterna som ”blåbärssylt” i rubriken? Och vad är 
det som styr dessa val? Två hypoteser ställs upp för att försöka få svar på dessa frågor: genus-
valet styrs i större utsträckning av det inskjutna substantivets ändelsemorfem, eller så styrs det 
i större utsträckning av dess översättningsmotsvarighet. För att testa dessa två hypoteser ge-
nomfördes ett experiment med 30 infödda spansktalare med svenska som andraspråk där de 
ombads attribuera ett spanskt grammatiskt genus, maskulinum eller femininum, till en del 
svenska substantiv i två olika uppgifter, en lucktext och en ordlista. Resultaten visade att både 
de olika stimuliordens ändelsemorfem och översättningsmotsvarighet spelade en signifikativ 
roll för val av grammatiskt genus, och att översättningsmotsvarighet hade en relativt större på-
verkan på genusvalet jämfört med ändelsemorfem. Detta kan eventuellt peka på att genus hos 
infödda spansktalare upplevs som en inherent egenskap hos själva referenten, med påtagliga 
konsekvenser för hur de ser på och tänker kring omvärlden. 

Nyckelord 

Grammatiskt genus, intrasententiell kodväxling, lexikaliskt inskott, noun insertion, ändelse-
morfem, översättningsmotsvarighet 
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1. Inledning 
Under många decennier har lingvistisk, psykolingvistisk och neurolingvistisk forskning intres-
serat sig för det mentala lexikonet hos två- och flerspråkiga individer samt hur förstaspråk (hä-
danefter L1) och andraspråk (hädanefter L2) interagerar vid språklig produktion och process-
ning (se, t.ex., Myers-Scotton 2006, Kroll & de Groot 2007). Begreppet tvåspråkligt inflytande 
(eng. crosslinguistic influence) har ofta använts och används fortfarande i diskussionen om 
olika språkkontaktfenomen och avser alla företeelser där ett språk påverkar ett annat. Frågan 
huruvida och i vilken utsträckning en individs underliggande mentala strukturer kring hur gram-
matiskt genus fungerar och manifesteras på L1 påverkar både produktion och processning av 
grammatiskt genus på L2 är, bland andra frågor som rör språkkontaktfenomen i allmänhet, ett 
omdebatterat ämne. 

I den föreliggande uppsatsen ägnar jag mig åt att närmare studera fenomenet lex-
ikaliskt inskott hos individer med L1-spanska och L2-svenska, närmare bestämt vad som händer 
när individen skjuter in enstaka svenska substantiv i spanskt tal, som till exempel i rubriken: 
”¿Me pasarías la blåbärssylt?”. I och med att den inskjutna lexikaliska enheten (blåbärssylt) 
är en del av en nominalfras där talaren använder en spansk bestämd artikel, och eftersom 
spanska substantiv uttrycker grammatiskt genus via dess determinant (ord som signalerar hur 
ett substantiv ska uppfattas i en given kontext som, t.ex. artikel eller pronomen), är talaren 
därmed tvungen att välja ett spanskt grammatiskt genus, antingen maskulinum (hädanefter M) 
eller femininum (hädanefter F), för det inskjutna svenska substantivet. Med andra ord måste 
talaren göra på så sätt att den inskjutna svenska enheten ”passar in i spansk kontext”, och då är 
det svenska substantivet underkastat spanskans genussystem. 

Enligt mina personliga anekdotiska observationer verkar spansktalande i dessa 
sammanhang visa en viss grad av enighet vad gäller vilket spanskt grammatiskt genus som 
svenska substantiv ”borde” ha, men skulle man kunna säga att det finns ett mönster som spansk-
talande överlag följer vid lexikaliskt inskott? Låter la blåbärssylt bättre än el blåbärssylt eller 
tvärtom? Vad är det som skulle kunna tänkas styra genusvalet? Vad har det för konsekvenser 
för vår förståelse av hur grammatiskt genus fungerar i våra mentala lexikon? Det är dessa frågor 
som försöker besvaras i denna undersökning. 

1.1. Syfte  
Syftet med den föreliggande uppsatsen är alltså att bidra med ökad förståelse kring hur de men-
tala representationerna av första- och andraspråkets genussystem interagerar med varandra hos 
tvåspråkiga individer med spanska som L1 och svenska som L2. Målet är att försöka kasta ljus 
på processerna bakom val av grammatiskt genus vid lexikaliskt inskott, nämligen när svenska 
substantiv skjuts in i för övrigt spanskt tal. Undersökningen syftar dock inte till att belysa de 
möjliga orsakerna till varför individen över huvud taget använder sig av dessa enstaka lexika-
liska inskott, utan det som står i fokus är, som rubriken antyder, själva valet av grammatiskt 
genus när inskottet väl händer samt vad som skulle kunna tänkas styra detta val. 
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1.2. Frågeställning  
Med tanke på att det inte finns någon direkt korrespondens mellan spanskans sätt att indela 
substantiv i M och F och svenskans sätt att göra samma sak i neutrum och utrum står individen 
inför ett val när hen skjuter in svenska substantiv i spanskt tal: vilket spanskt grammatiskt genus 
attribuerar man till de inskjutna svenska substantiven? Säger man la blåbärssylt oftare än el 
blåbärssylt eller tvärtom? Låter det bättre med un tvättstuga eller una tvättstuga? Vad är det 
som styr valet av grammatiskt genus hos den tvåspråkiga individen när hen skjuter in svenska 
substantiv och tillskriver dem ett spanskt grammatiskt genus? För att försöka ta reda på 
huruvida det finns ett mönster som individen överlag följer ställs två hypoteser upp: 

1) Ändelsemorfemhypotesen: individen grundar sitt val av grammatiskt genus vid lexikaliskt 
inskott i större utsträckning på det inskjutna substantivets ändelsemorfem (hädanefter ÄM). Det 
svenska substantivet ”blåbärssylt” slutar till exempel på konsonant, som de flesta spanska sub-
stantiv som tillhör genus M, vilket leder till att det inskjutna svenska substantivet tillskrivs det 
spanska grammatiska genuset M, ”el blåbärssylt”; 

2) Översättningsmotsvarighetshypotesen: individen grundar sitt val av grammatiskt genus vid 
lexikaliskt inskott i större utsträckning på det genus som det inskjutna substantivets översätt-
ningsmotsvarighet (hädanefter ÖM) på spanska har. Det svenska substantivet ”blåbärssylt” har 
till exempel en spansk ÖM som tillhör genus F (”la jalea [de arándano]”), vilket leder till att 
det inskjutna svenska substantivet tillskrivs det spanska grammatiska genuset F, ”la blåbärs-
sylt”. 

 

2. Teoretisk bakgrund 
För att bättre förstå detta fenomen ges i det här avsnittet en överblick av några centrala begrepp 
som är relevanta för undersökningen. Vi kommer att försöka reda ut några uppfattningar om 
kodväxling i form av lexikaliskt inskott, grammatiskt genus på spanska och på svenska, och 
grammatiskt genus i det mentala lexikonet. 

 

2.1. Kodväxling i form av lexikaliskt inskott 
 
Sett i ett globalt perspektiv är två- och flerspråkighet ännu vanligare än enspråkighet. Ett vanligt 
fenomen i de sammanhang där olika språk möts är kodväxling (eng. code-switching), d.v.s. när 
individer använder sig av mer än ett språk i ett och samma samtal (se, t.ex., Myers-Scotton 
2002). Den forskning som bedrivits inom två- och flerspråkighet har en lång historia och feno-
menet kodväxling har studerats inom många vetenskapsgrenar och ur olika synvinklar. Inom 
språkvetenskapen har kodväxling som fenomen oftast studerats ur två huvudsakliga perspektiv: 
något förenklat, ett sociolingvistiskt och -kulturellt perspektiv som huvudsakligen fokuserat på 
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frågan varför kodväxling uppstår, och ett lingvistiskt perspektiv som till största del ägnat sig åt 
att reda ut hur kodväxling ser ut och fungerar (Nilep 2006). 

Med tanke på denna undersöknings syfte och på den överväldigande mängd forsk-
ning som redan finns ägnas uppmärksamheten enbart åt en särskild typ av kodväxling, nämligen 
intrasententiell kodväxling, d.v.s. när olika språk används inom en och samma mening (Park 
2013). I de fall där språkbytet sker inom själva nominalfrasen är den inskjutna L2-enheten ofta 
ett substantiv, och därför pratar man ofta om lexikaliskt inskott (eng. noun insertion) (Haver-
meier 2016:2–3).1 

 Bland de modeller som har utvecklats för att försöka redovisa för universella 
villkor för intrasententiell kodväxling är nog Myers-Scottons matrisspråksmodell den mest be-
römda och inflytelserika av alla (Myers-Scotton 2002). Enligt Myers-Scottons modell kan man, 
vid intrasententiell kodväxling, identifiera en asymmetri vad gäller språkens dominans i talsi-
tuationen: det mer dominanta språket, d.v.s. det språk som på något sätt strukturerar yttrandet, 
kallas för matrisspråk (eng. matrix language) och det andra språket, det språk som bidrar med 
enstaka innehållsmorfem, kallas för inbäddat språk (eng. embedded language). Enligt Myers-
Scotton innebär detta att matrisspråket definierar ramen för hur det lexikala inskottet genom-
förs. Mycken forskning har visat att inskott av L2-substantiv i L1-tal är bland de mest frekventa 
fenomen som äger rum vid intrasententiell kodväxling samt att substantiv är den ordklass som 
mest frekvent skjuts in i dessa sammanhang (se, t.ex., Myers-Scotton 1993, Havermeier 2016, 
Valdés Kroff et al. 2017). Att substantivinskott förekommer oftare än, t.ex., verb- eller adjektiv-
inskott, beror huvudsakligen på två faktorer: dels har substantiv en viktig referentiell funktion, 
dvs. de täcker den mest särskiljande domänen för beteckning av begrepp och föremål, dels har 
substantiv en relativt enkel form, vilket underlättar mekanismerna bakom inskottet rent morfo-
logiskt (Myers-Scotton 2002:76–77). 

Vid inskott av L2-substantiv i L1-tal bör dock individen tänka på en del aspekter 
som har med substantivets egenskaper att göra, både på L1 och L2, och särskilt om det L1 där 
L2-substantivet inskjuts är ett genusstyrt språk. I detta avseende visar spanskan och svenskan 
vissa likheter: både spanska och svenska substantiv uttrycker genus, numerus, species och, i 
viss mån, kasus. Detta innebär att den kodväxlande individen måste, medvetet eller omedvetet, 
”anpassa” det inskjutna substantivet efter matrisspråkets struktur och regler. Eftersom fokus i 
denna uppsats ligger på hur grammatiskt genus processas vid lexikaliskt inskott kommer 
aspekter så som numerus, species och kasus därmed inte att tas upp. 

I detta sammanhang är annars en grundläggande förståelse av hur spanskans och 
svenskans genussystem fungerar väsentlig för att kasta ljus på det fenomen som ligger i fokus 
för denna undersökning. En sammanfattning av dessa två genussystems huvudsakliga drag pre-
senteras därför i följande avsnitt. 

                                                
1 I denna studie föredras begreppet lexikaliskt inskott (eng. lexical insertion eller, oftare, noun insertion) 

framför det mer populära begreppet lexikaliskt lån eller lånord (eng. lexical borrowing eller loanword) 
därför att de anses skilja sig från varandra till omfattning och innehåll. Lånord är nämligen konsekventa i 
sin böjning och utgör en integrerad del av det språk dit de inbäddas, oavsett om individen som lånar in 
ord från det andra språket är själv tvåspråkig eller ej (Havermeier 2002). Det slags lexikaliskt inskott som 
fokuseras i denna studie sker endast mellan funktionellt tvåspråkiga individer och medför därmed en del 
utmaningar som inte uppstår med lånord. 
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2.2. Grammatiskt genus i spanska och svenska  
 
Grammatiskt genus är en inneboende egenskap hos varje substantiv, ett språkligt drag som både 
spanskan och svenskan har gemensamt och som tjänar relativt liknande syften och påverkar 
språken på relativt liknande sätt. Även om både spanskan och svenskan har ett genussystem 
som indelar substantiven i två grupper finns det en viss asymmetri i hur grammatiskt genus 
fungerar och manifesteras i dessa två språk. 

På svenska visar sig ett substantivs genus, enligt Svenska Akademiens språklära, 
i böjningen och i formen på pronomen och adjektiv som är attribut till substantivet eller på 
pronomen som syftar på substantivet, och detta gäller också på spanska. Med andra ord styr 
substantivets genus, på svenska och spanska, vilka pronomen och adjektivformer som ska an-
vändas. Det är den så kallade genuskongruensen. Ett substantivs grammatiska genus blir annars 
mest uppenbart när det i nominalfrasen också finns en artikel som framför- och/eller efterställt 
attribut: t.ex. ett hus, huset – una casa, la casa / en hund, hunden – un perro, el perro; i sådana 
fall är substantivets grammatiska genus påtagligt. När det spanska substantivet medföljs av den 
bestämda artikeln el eller la, eller den obestämda artikeln un eller una, vet man att det tillhör M 
respektive F. Medföljs det svenska substantivet av den fristående eller enklitisk bestämda arti-
keln det/-(e)t eller den/-(e)n, eller den obestämda artikeln ett eller en, vet man att det tillhör 
neutrum respektive utrum.2 

Ett annat sätt att urskilja ett substantivs grammatiska genus är genom dess fone-
tiska form, i synnerhet dess ÄM. Det finns dock skillnader i hur pass uppenbar ett substantivs 
grammatiska genustillhörighet är genom att titta på dess ÄM. På spanska tillhör ungefär 52% 
av substantiven M, 45% av dem tillhör F, och 3% av dem tillhör det ena eller det andra genuset 
beroende på kontexten (Klassen 2016). De substantiv som tillhör M slutar oftast på -o (~63%: 
el horno, el bolso, el cuadro) eller på konsonant (~10% på -r: el señor, el marcador, el color, 
~7% på -n: el sillón, el germen, el carbón, ~5% på -l: el árbol, el papel, el sol), och mindre ofta 
på -ma (substantiv med grekiskt ursprung: el problema, el tema, el sistema); sammansatta ord 
är annars alltid M (el cortaúñas, el rascacielos, el sacacorchos). De substantiv som tillhör F 
slutar oftast på -a (~80%: la cortina, la valija, la ventana), -ción / -sión / -ía (la estación, la 
revisión, la estadía), och mindre ofta på -dad / -tad / -tud (la universidad, la amistad, la actitud) 
(Basterrechea 2011). Undantag: det finns ett mindre antal substantiv som tillhör F även om de 
i singularis kräver en artikel i M för att undvika disharmoni av olikartade ljud eller kakofoni 
(dessa börjar ofta med betonad a- eller ha- stavelse: el aula, las aulas / el agua, las aguas / el 
águila, las águilas), substantiv som antingen tillhör M eller F beroende på referentens biolo-
giska kön (el estudiante, la estudiante / el artista, la artista), samt substantiv med identisk form 
men som tillhör antingen M eller F beroende på vilken referent de har (jämför el frente [fram-
sidan] med la frente [pannan], el corte [hacket] med la corte [hovet], el pendiente [örhänget] 
med la pendiente [backen]). 

På svenska är ett substantivs grammatiska genus mindre ”läsbart” av dess ÄM, 
även om det finns vissa tendenser och mönster. Till att börja med är cirka 75% av svenska 

                                                
2  Det är värt att notera att användning av artiklar, både bestämda och obestämda sådana, skiljer sig avsevärt i 
spanskan och svenskan. Även om artiklar i bägge språk i stora drag fungerar på liknande sätt har svenskan, 
jämfört med spanskan, ett relativt markerat system för att uttrycka species. Detta kommer inte att tas upp i denna 
undersökning med tanke på dess begränsade omfattning. 
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substantiven utrum; ofta är levande varelser utrum (en flicka, en läkare, en häst – undantag: ett 
barn, ett lejon, ett statsråd) och slutar på -are / -(er)ska / -inna / -(t)ör / -log / -(n)ing / -het / -
else / -tion (en läkare, en sångerska, en frisör, en grevinna, en redaktör, en geolog, en släkting, 
en spelning, en färdighet, en frestelse, en station). För neutrum ger ÄM många gånger ingen 
vägledning, förutom när det gäller ord som slutar på -eri (ett bageri, ett förräderi) som alltid är 
neutrum: ord som slutar på -skap kan vara både neutrum (ett kamratskap, ett äktenskap) och 
utrum (en vänskap, en galenskap), och detsamma gäller ord som slutar på -ande som kan vara 
både neutrum (ett medlidande, ett utlåtande) och utrum (en studerande, en ordförande). 

Frågan huruvida ett substantivs grammatiska genus kan sägas vara godtyckligt 
eller semantiskt motiverat är svår att besvara trots att den har studerats av många lingvister 
(Bassetti 2014, Klassen 2016, Phillips 2003, Saalbach et al. 2012, Tight 2006, Boroditsky et al. 
2004). Å ena sidan använder många språk som spanska, italienska, franska, portugisiska, m.fl., 
beteckningen M och F för att indela substantiv utan att det för den delen finns en direkt koppling 
mellan substantivets grammatiska genus och referentens biologiska kön, när de väl har ett så-
dant. Med andra ord tillhör substantiv, i de flesta fallen, M eller F p.g.a. formella och historiska 
aspekter och inte p.g.a. semantiska sådana. Samtidigt betecknas en relativt stor andel manliga 
referenter av substantiv som tillhör M, såsom en relativt stor andel kvinnliga referenter beteck-
nas av substantiv som tillhör F (undantag finns). Icke desto mindre visar ett flertal studier (se, 
t.ex., Boroditsky & Schmidt 2000, Casasanto et al. 2004, Fahim et al. 2014, Konishi 1993) att 
genussystem som spanskans påverkar individens uppfattning om maskulinitet och feminitet hos 
substantivets referent, vare sig det rör sig om en konkret eller en abstrakt sådan. Denna fråga 
uppstår dock inte när man analyserar svenskans genussystem, i och med att indelningen i utrum 
och neutrum inte direkt kan kopplas till ”det manliga” och ”det kvinnliga” och därför inte har 
samma bibetydelse som spanskans indelning i M och F. Att kategorisera samma fysiska om-
värld i ”det” och ”den” eller ”utrum” och ”neutrum” (på svenska) kan alltså inte sägas påverka 
en individs verklighetsuppfattning på samma sätt som att indela den i ”han” och ”hon” eller 
”kvinnlig” och ”manlig” (på spanska). Detta har en särskild relevans för undersökningen i och 
med att det eventuellt skulle kunna förklara varför den kodväxlande individen väljer ett visst 
grammatiskt genus vid lexikaliskt inskott och inte det andra. 

 

2.3. Genus i det mentala lexikonet  
 
Trots en stor mängd forskning kring frågan hur ord och deras betydelser sparas i den flersprå-
kiga individens minne (se, t.ex., Aitchison 1994) råder än idag ingen enhetlig uppfattning om 
detta förhållande (van Berkum 1996). Länge har man försökt få svar på frågan huruvida och i 
vilken mån andraspråksinlärare integrerar nya L2-ord i sitt mentala lexikon via L1 – genom att 
översätta L2-ordet till L1 för att få tillgång till betydelsen – eller om denne skapar och utnyttjar 
direkta semantiska länkar mellan L2-ordet och dess betydelse, eller både och, samt om detta är 
beroende på behärskningsnivå på L2 eller ej. Kroll och de Groot (2007) utgår från Kroll och 
Stewarts (1994 i Kroll & de Groot 2007) Revised Hierarchical Model och menar att den lexi-
kaliska vägen – d.v.s. indirekt tillgång till betydelsen via L1 – utnyttjas i större grad under de 
tidiga L2-inlärningsskeden, medan de semantiska länkarna – d.v.s. direkt tillgång till betydelsen 
via L2 – blir starkare vid högre behärskning av L2. Enligt denna modell är L1- och L2-orden 
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alltså sammanbundna via länkar på både lexikalisk och semantisk nivå. Dock är de lexikaliska 
länkarna starkare från L2 till L1 och svagare från L1 till L2; de semantiska länkarna är annars 
överlag starkare för L1 än för L2. De menar samtidigt att denna asymmetri är starkare ju lägre 
individens behärskning av L2 är (ibid.). 

Men vad händer när grammatiskt genus kommer in i bilden? De Bot (1992) utgår 
från Levelts talproduktionsmodell för enspråkiga individer (Levelt 1989 i de Bot 1992) för att 
studera huruvida de olika språk som en individ kan processas av var sin behandlingsenhet eller 
kunskapsförråd i det mentala lexikonet (d.v.s., de är språkspecifika) eller om dessa olika be-
ståndsdelar delas av de olika språk som en individ kan (d.v.s., de är språkobundna). I denna 
modell hålls ordförrådets lemman och lexem isär; medan lemman håller information om ordens 
syntaktiska och semantiska egenskaper är lexem specifika för ordens abstrakta fonologiska 
form (van Berkum 1996:6). Frågan huruvida information om ett ords grammatiska genus är 
någonting som individen måste lära sig utantill ord för ord – d.v.s. lagra (eng. store) på lemma-
nivå – eller om det istället är någonting som individen omedvetet hämtar från ordets abstrakta 
fonologiska form under själva språkbruket – d.v.s. beräknar (eng. compute) på lexem-nivå – 
förblir dock obesvarad (ibid.:186–187). Undersökningens huvudfrågor kan därmed studeras 
med hjälp av de ovannämnda begreppen: definieras ett substantivs genus av ordets formella 
aspekter eller är genus inbyggt i själva betydelsen? Man skulle kunna fråga sig, t.ex., huruvida 
det spanska ”ordet” casa är F eller om det är själva ”begreppet” hus som är F. Det första fallet 
innebär att informationen om genus beräknas på lexem-nivå – fonologisk form – i det mentala 
lexikonet; genus förstås då som en inherent del av substantivet som form-ord och utläses av 
dess fonologiska form. Det andra fallet innebär att information om genus lagras tillsammans 
med ordets syntaktiska och semantiska egenskaper på lemma-nivå – betydelsen – i det mentala 
lexikonet; genus förstås då som en inherent del av referenten, oavsett vilket form-ord och språk 
man sedan använder för att hänvisa till den. Denna fråga utgör grunden för denna studie i och 
med att den individ som använder sig av enstaka lexikaliska inskott medvetet eller omedvetet 
måste attribuera ett spanskt genus till det inskjutna svenska substantivet. Därmed kan man undra 

§ om hen i större utsträckning grundar sitt val av grammatiskt genus på det inskjutna svenska 
substantivets form och tillämpar därmed de tidigt inlärda och vedertagna regler som gäller 
för spanskans genussystem (ÄM-hypotesen), eller 

§ om det istället råder ett starkare samband mellan det inskjutna svenska substantivets refe-
rent och dess i ung ålder lagrade och inlärda genus på spanska (ÖM-hypotesen). 

Det är därmed det uppstår hypoteserna som studien eftersträvar att belysa: skulle individen låta 
sitt val i större utsträckning styras av det inskjutna svenska substantivets ÄM (t.ex., hus slutar 
på konsonant, således attribueras L2-substantivet hus genus M i L1-matrisen) så skulle man 
kunna tänka sig att genussystemets regler, i det mentala lexikonet, har med formella aspekter 
att göra, grammatiskt genus förstås då som en egenskap på lexem-nivå. Skulle individen däre-
mot låta sitt val i större utsträckning styras av det genus som det inskjutna svenska substantivets 
ÖM på spanska har (t.ex., casa tillhör F på spanska, således attribueras L2-substantivet hus 
genus F i L1-matrisen) så skulle man kunna tänka sig att genussystemets regler, i det mentala 
lexikonet, har med semantiska aspekter att göra, grammatiskt genus förstås då som en egenskap 
på lemma-nivå. 
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3. Studien 
För att försöka få svar på frågan vad som styr val av grammatiskt genus vid lexikaliskt inskott 
följer denna studie en experimentell design. I följande avsnitt presenteras det utförda experi-
mentets undersökningspopulation, design och tillvägagångssätt. 

 

3.1. Undersökningspopulation  
 
Experimentets undersökningspopulation består av 30 funktionellt tvåspråkiga vuxna individer 
med L1-spanska och L2-svenska, varav 22 kvinnor och 8 män, samtliga bosatta i Stockholm.3 

Samtliga är födda och uppvuxna i spansktalande länder och har bott i Sverige i 
minst fem år. Åldern varierade mellan 20 och 68 (M=42, SD=11,93). Trots att det i princip var 
endast funktionellt tvåspråkiga individer som deltog i experimentet gjorde samtliga en profici-
ency test (se bilaga 4) för att kontrollera att alla hade ungefär samma behärskningsnivå i 
svenska. Väsentligt var då att samtliga undersökningspersoner skulle veta vad de olika svenska 
stimuliord som användes i experimentet betyder på spanska samt veta vilket genus deras ÖM 
tillhör på spanska. Detta kommer att förklaras närmare under avsnittet kring experimentets de-
sign. 

En annan faktor som beaktades var den varietet av spanska som informanterna 
har som L1. Med tanke på att de olika varieteter av spanska som idag talas i världen skiljs 
relativt kraftigt åt – särskilt vad gäller ordförråd – skulle man kunna förutsäga att resultaten i 
en studie som fokuserar på just substantiv och grammatiskt genus med ganska stor sannolikhet 
kommer att påverkas av de olika varieteter av spanska som informanterna har som L1. Vilka 
synonymer som olika spansktalande använder för att benämna en och samma referent beror i 
stor utsträckning på vilka varieteter av spanska som dessa har som L1, och i och med att dessa 
olika substantiv kan tillhöra olika genus var detta alltså något som hölls i åtanke när det gällde 
att välja ut vilka stimuliord som skulle ingå i experimentet. Av denna anledning valdes att ute-
sluta från studien svenska substantiv som skulle kunna visa stor variation av genus vad gäller 
dess olika ÖM beroende på vilken varietet av spanska som informanterna har som L1. För att 
illustrera detta kan man jämföra ordet mesa (bord), som inte har någon riktig synonym på 
spanska och som används av i princip alla spansktalande oavsett vilken språklig varietet av 
spanska de har som L1, med ordet camiseta (tröja), som har många synonymer med olika genus 
(camisaF, franelaF, casacaF, suéterM, sudaderaF, playeraF, poleraF, poloM, pulóverM, remeraF) 
och som används i olika delar av världen. Dessa synonymer är alltså mer eller mindre frekventa 
beroende på vilken spansk varietet man talar; i Argentina är det t.ex. mycket vanligt att säga 
remeraF medan det i Spanien är vanligare att säga suéterM. 

                                                
3  På grund av dess begränsade omfattning fokuserar studien enbart på individer med L1-spanska och L2-

svenska och inte på individer med L1-svenska och L2-spanska; vidare mer omfattande forskning skulle 
eventuellt kunna jämföra bägge grupper för att studera huruvida informantens L1/L2-kombination har en 
påverkan på resultaten eller ej. 
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Valet av informanter gjordes annars i stort sett utifrån ett tillgänglighetsurval. 
Förutom kravet att samtliga informanter skulle kunna anses vara funktionellt tvåspråkiga 
spanska-svenska fanns det i princip ingen anledning att tro att andra variabler som ålder, kön, 
yrke, studiebakgrund, bostadsområde, m.m. skulle kunna anses vara relevanta. Av den anled-
ningen, och med tanke på studiens tids- och resursbegränsning, baserades urval av informanter 
huvudsakligen på dess lättillgänglighet. De rekryterades huvudsakligen på nätet, via Facebook-
gruppen ”Argentinos en Estocolmo/Suecia”, och gavs personligen information om syftet med 
studien samt beräknad tidsåtgång. De som valde att medverka i experimentet kontaktades via 
e-mail med information om syfte, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av det insamlade 
materialet, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), samt kontakt-
uppgifter. Vid överenskommet tillfälle träffades informanterna och jag för att genomföra expe-
rimentet i en lugn miljö. Ersättning utgick ej för deltagande. 
 

3.2. Design  
Experimentet bestod av två delar: en text (se bilaga 2) och en lista (se bilaga 3). Texten simu-
lerade ett samtal mellan två tvåspråkiga personer som vid upprepade tillfällen under samtalets 
gång kodväxlade mellan spanska och svenska; här var spanskan samtalets matrisspråk där 
bägge individer då och då sköt in enstaka svenska substantiv. Framför varje svenskt substantiv 
fanns en lucka som informanten ombads fylla i muntligt under läsandet med en spansk artikel, 
antingen bestämd (el / la) eller obestämd (un / una); t.ex. ”Recién reservé un turno en _______ 
tvättstuga para el lunes, así lavamos ______ bordduk que se había ensuciado con salsa.”. Målet 
med att be informanten välja en spansk artikel för alla 48 svenska stimuliorden i texten var att 
hen skulle göra genusvalet på ett sätt som man skulle kunna säga liknar en äkta kodväxlingssi-
tuation. Det var då avgörande att informanten skulle förstå att texten skulle läsas i ett ”normalt” 
tempo, d.v.s. att hen i princip inte skulle ägna mer än en sekund åt att välja vilken spansk artikel, 
och därmed vilket genus, som passade med varje svenskt substantiv. Detta tydliggjordes för 
deltagarna när experimentet presenterades och instruktionerna förklarades. 

För listan, däremot, designades en uppgift med hjälp av mjukvaran PyschoPy som 
varje deltagare ombads genomföra i en bärbar dator. Uppgiften gick ut på att visa deltagaren 
exakt samma stimuliord som ingick i texten – i mitten av skärmen, ett i taget, i vit text mot grå 
bakgrund, samt i en randomiserad ordning för varje deltagare – och be dem läsa dem högt innan 
de skulle välja genus genom att trycka på ”m” för M och ”f” för F i tangentbrädan. Responsti-
derna mättes för varje stimuliord. 

För att identifiera eventuella brister i texten och listan genomfördes en pilotstudie 
med en tvåspråkig person som ombads genomföra bägge uppgifter. Därefter diskuterades hur 
denne uppfattade dem, och då det ej framkom några oklarheter utifrån detta gjordes inga revi-
deringar. De stimuliord som ingick i både texten och listan valdes ut med stor noggranhet för 
att se till att de faktiskt bidrog med betydelsefulla data för experimentet. Kriterierna för hur 
stimuliorden valdes ut beskrivs i följande avsnitt. 
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3.2.1. Stimuliord 

Väsentligt för studien var att de valda stimuliorden bidrog till att testa bägge två hypoteser, 
nämligen att genusvalet i större utsträckning styrs av det inskjutna svenska substantivets ÄM 
eller att genusvalet i större utsträckning styrs av det genus som ÖM på spanska har. För detta 
behövdes alltså: 

§ kritiska items: substantiv vars ÄM skulle främja valet av ett visst spanskt genus samtidigt 
som dess spanska ÖM främjar det motsatta spanska genuset (t.ex., hjärta: substantivets ÄM 
-a framkallar F på spanska medan dess ÖM på spanska, el corazón, framkallar M, eller, 
t.ex., fönster: substantivets ÄM -r framkallar M på spanska medan dess ÖM på spanska, la 
ventana, framkallar F), och 

§ kontroll items: substantiv vars ÄM och ÖM på spanska skulle främja valet av samma gram-
matiska genus på spanska (som, t.ex., kyrka: substantivets ÄM -a framkallar F samtidigt 
som dess ÖM på spanska, la iglesia, också framkallar F, eller trädgård: substantivets ÄM 
-d framkallar M på spanska samtidigt som dess ÖM på spanska, el jardín, också framkallar 
M). 

 

Studien bygger därför på en 2x2x2 faktoriell inomindividsdesign (eng. 2x2x2 within subjects 
factorial design), med följande faktorer: ÄM med sina två nivåer M och F, ÖM med sina två 
nivåer M och F, och uppgift med sina två nivåer lista och text. I och med att varje faktor har två 
nivåer finns det alltså åtta betingelser som alla deltagare utsätts för, men eftersom de stimuliord 
som ingår i varje betingelse är exakt desamma för både listan och texten presenteras här nere 
en förenklad tabell (tabell 1) med fyra betingelser som gäller för både listan och texten. 

 
Tabell 1. 2x2x2 faktoriell inomindividsdesign: faktorer, nivåer och betingelser 
(faktor ”uppgift” med sina två nivåer – ”lista” och ”text” – finns inte i tabellen därför att stimuliorden för 
bägge uppgifter är desamma) 

 ÄM 

F M 

ÖM 
F ämF-ömF 

t.ex.: kyrka (iglesiaF) 
ämM-ömF 

t.ex.: fönster (ventanaF) 

M ämF-ömM 
t.ex.: hjärta (corazónM) 

ämM-ömM 
t.ex.: trädgård (jardínM) 

 

De stimuliord som ingår i ämM-ömF och ämF-ömM är de s.k. kritiska items (i dessa betingelser 
har stimuliorden, oavsett uppgift, olika värden för ÄM och ÖM – det finns ingen kongruens 
mellan dem), medan ämF-ömF och ämM-ömM består av de s.k. kontroll items eller, på eng-
elska, fillers (i dessa betingelser har stimuliorden, oavsett uppgift, samma värde för ÄM och 
ÖM – kongruens finns mellan dem). Förutom dessa generella riktlinjer som stimuliorden skulle 
respektera fastställdes en del andra kriterier: 

§ ÄM: Även om det finns en del ÄM som i de flesta fall associeras med F på spanska (-a, -
ción, -tud, -dad, bl.a.) valdes ÄM -a som den mest representativa av alla; av den anled-
ningen slutar samtliga stimuliord som förväntas framkalla F via ÄM på -a. Å andra sidan 
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slutar substantiv som tillhör M på spanska oftast på -o eller konsonant. Dock är svenska 
substantiv som slutar på -o relativt sällsynta; av den anledningen slutar de flesta stimuliord 
som förväntas framkalla M via ÄM på konsonant. 

§ Referent: På spanska betecknas en stor majoritet av manliga varelser av substantiv som 
tillhör M (el hombre, el niño) och en stor majoritet av kvinnliga varelser av substantiv som 
tillhör F (la mujer, la niña); av den anledning undviks substantiv med mänskliga eller bio-
logiskt könade referenter (man, kvinna, pojke, flicka). Av samma anledning undviks yrkes-
beteckningar som kan avslöja individens kön (sjuksköterska, servitris, dansös, vetenskaps-
man) eller förknippas, av historiska / kulturella / samhälleliga anledningar, med det manliga 
eller det kvinnliga (författare, lärare, receptionist).  

§ Numerus och species: Eftersom alla svenska substantiv i pluralis obestämd form slutar på 
konsonant (-or, -ar, -er, -r, -n, eller ingen ändelse för de ett-ord som slutar på konsonant), 
och det finns en tendens att associera substantiv som slutar på konsonant med M på spanska 
(undantag finns), står de utvalda substantiven inte i pluralisform, varken i texten eller i lis-
tan. Något liknande händer med substantiv i singularis bestämd form på svenska: p.g.a. att 
dessa bara har två konsonantändelser (-n och -t) som lättare kan framkalla M på spanska, 
samt att det på ett sätt blir en dubbel bestämning (el kontoret, la jackan), står alla stimuliord 
i singularis obestämd form, både i texten och listan. 

§ Kognater: ord som har gemensamt ursprung eller etymologi (station / estación, skola / escu-
ela, lampa / lámpara) undviks; risken är stor att stimuliord som liknar dess spanska ÖM i 
det formella/fonetiska planet kommer att framkalla det genus som själva ÖM har. 

 

3.2.2. Normeringsstudie 

En annan faktor som ansågs kunna påverka val av grammatiskt genus vid lexikaliskt inskott är 
synonymi. Att man använder olika ord för att beteckna en och samma referent är inte bara något 
som skulle kunna sägas ha med språklig varietet att göra, utan det är något som förekommer 
även bland talare av en och samma språkliga varietet. Det som är viktigt att beakta i detta sam-
manhang är att dessa olika ord som hänvisar till en och samma referent kan tillhöra olika genus 
på spanska.  

Det är därför viktigt att svenska substantiv som visar stor variation i grammatiskt 
genus vad gäller dess olika spanska ÖM utesluts från experimentet. För detta genomfördes en 
normeringsstudie vars syfte var att samla data som underlag för att välja bort de stimuliord som 
inte skulle lämpa sig för att användas i experimentet p.g.a. dess stora grad av heterogenitet vad 
gäller grammatiskt genus. Från samma Facebookgrupp ”Argentinos en Estocolmo/Suecia” re-
kryterades därför, innan själva experimentet skulle genomföras, 10 personer för att delta i nor-
meringsstudien. De kontaktades via e-mail, informerades om normeringsstudiens syfte och 
tidsåtgång samt gavs information om samtycke, konfidentialitet och nyttjande av det insamlade 
materialet. De ombads då fylla i en nätbaserad enkät med 80 ord på svenska (20 från varje 
betingelse) som de skulle översätta till spanska. För att bedöma vilka av de 80 substantiv som 
användes i normeringsstudien skulle lämpa sig för själva experimentet användes en ratio ≥ 7:3, 
d.v.s. för att ett stimuliord från normeringsstudien skulle anses som lämplig för att användas i 
experimentet skulle 7 av de 10 översättningar som varje stimuliord fick som svar tillhöra ett 
och samma genus. Om denna ratio respekterades ansågs substantivets mångfaldsvärde relativt 
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lågt, och därför ansågs substantivet användbart som stimuliord i experimentet. Efter genomförd 
normeringsstudie behölls 12 stimuliord per betingelse, d.v.s. 48 stimuliord totalt, för att an-
vända i själva experimentet, både i listan och i texten. Dessa presenteras i alfabetisk ordning i 
tabell 2 här nere. 

 
Tabell 2. Stimuliord som använts i experimentet, i alfabetisk ordning 
 ÄM 

F M 

ÖM 

F  

ämF-ömF 
blomma, bricka, flaska, gata, 

jacka, kedja, kyrka, matta, myra, 
öra, skjorta, stjärna 

ämM-ömF 
ansvar, bläck, brev, fönster, gar-
din, handduk, kontor, sked, stol, 

stövel, strykjärn, växt 

M 

ämF-ömM 
alarmklocka, ättika, ficka, hjärta, 
kråka, macka, öga, olja, olycka, 

persika, såpa, smärta 

ämM-ömM 
askfat, gaffel, klänning, kniv, 

kundvagn, leksak, madrass, sko, 
spegel, trädgård, tvål, ugn 

 

3.2.3. Tillvägagångssätt 

Samtliga informanter kontaktades via e-mail och fick ett missivbrev och samtycke (se bilaga 
1). Vid den personliga träffen fick varje deltagare höra en kort muntlig sammanfattning om vad 
hela experimentet gick ut på och skriva under samtycke. Instruktionerna för bägge uppgifter 
lästes högt och eventuella frågor utreddes innan deltagarna ombads genomföra både texten och 
listan. För att utesluta inlärningseffekten började hälften av informanterna med texten medan 
den andra hälften började med listan. 

Texten inleddes av en del instruktioner kring hur man skulle genomföra uppgiften 
samt en kort beskrivning av samtalets kontext; syftet var att informanten skulle förstå att det 
handlade om ett samtal mellan två tvåspråkiga individer samt sammanhanget till detta samtal. 
I början av texten fanns även en exempelmening där luckan var ifylld så att informanten bättre 
skulle förstå vad uppdraget gick ut på. Varje informant fick läsa instruktionerna själv, ställa 
eventuella frågor och be uppgiftsledaren om förtydliganden innan själva uppgiften skulle utfö-
ras. Informanten fick sedan läsa lucktexten högt medan jag antecknade dennes svar. 

Även listan inleddes av instruktioner till hur man skulle gå till väga för att genom-
föra uppgiften. Dessa presenterades på den bärbara datorns skärm och lästes högt innan infor-
manten fick börja med uppgiften. Både svaren (tangent ”m” för M och tangent ”f” för F) och 
responstiderna per stimuliord sparades automatiskt av mjukvaran. 

Efter listan och texten fick varje informant göra en s.k. comprehension check där 
de ombads översätta samtliga stimuliord från svenska till spanska; i och med att alla deltagarna 
kunde översätta stimuliorden samt att det inte framkom några översättningar vars grammatiska 
genus inte motsvarade det tänkta genus för stimuliordets ÖM i designetappen uteslöts inga data 
från resultatanalysen. Efter det fick de svara skriftligt på ett kort frågeformulär (se bilaga 4) 
som eftersökte allmän information samt göra en procifiency test i svenska (se bilaga 5) som 
gick ut på att fylla i en s.k. cloze test med 42 luckor. 
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4. Resultat och analys 
I följande avsnitt redogörs för experimentets generella resultat. Viktigt att påpeka här är att 
denna resultatredovisning begränsas till de analyser som är relevanta för forskningsfrågorna; 
under Bilagor hittar man dock en mer fullständig överblick av de samlade data. 

 

4.1. Generella resultat  
 
Andelen M- och F-svar per betingelse per uppgift visas i tabell 3 här nere, medan en fullständig 
tabell med samtliga värden per stimuliord per betingelse finns i tabell 5 (se bilaga 6). 
 
Tabell 3. Generella resultat, sammanfattning 
 

Betingelse 
Text Lista Sammanflätade resultat 

M F M F M F 
ämF-ömF 16.94% 83.06% 15.28% 84.72% 16.11% 83.89% 
ämM-ömF 55.00% 45.00% 59.44% 40.56% 57.22% 42.78% 
ämF-ömM 73.06% 26.94% 62.50% 37.50% 67.78% 32.22% 
ämM-ömM 96.67% 3.33% 93.33% 6.67% 95.00% 5.00% 

 

För att analysera dessa data utfördes en trevägs variansanalys (eng. three-way ANOVA) med 
data för andel F-svar4 från samtliga betingelser med variablerna ÄM, ÖM och uppgift. Resul-
tatet visade ingen huvudeffekt av uppgift – lista eller text – (F(1,29) = 1.634, p = .211, partial 
η² = .053) på F-val och ingen signifikant interaktion mellan ÄM*ÖM*uppgift (F(1,29) =.061, 
p = .807, partial η² = .002). Däremot visade resultatet att det faktiskt fanns en signifikant huvu-
deffekt äv ÄM (F(1,29) = 100.375, p < .000, partial η² = .78) och av ÖM (F(1,29) = 86.712, p 
< .000, partial η² = .75) på F-val. Det fanns dessutom en signifikant interaktion mellan 
ÄM*uppgift (F(1,29) = 5.812, p = .022, partial η² = .17) och mellan ÖM*uppgift (F(1,29) = 
4.328, p = .046, partial η² = .13). En paired-samples t-test genomfördes efteråt för att jämföra 
andel F-val både vid ÄM-F och ÄM-M samt vid ÖM-F och ÖM-M. Resultatet visade en signi-
fikant skillnad i värden för F-val både mellan ÄM-F (M = 0.82, SD = 0.18) och ÄM-M (M = 
0.33, SD = 0.25) samt mellan ÖM-F (M = 0.40, SD = 0.23) och ÖM-M (M = 0.05, SD = 0.08); 
t(29) = 10.044, p < 0.000 för ÄM och t(29) = 7.575, p < 0.000 för ÖM. Med andra ord: de 
skillnader som andel M- och F-val visar för samtliga betingelserna kan inte förklaras statistiskt 
av vilken typ av uppgift som deltagarna gjorde; däremot kan man säga att både ÄM och ÖM 
hade en signifikant huvudeffekt på hur deltagarna attribuerade grammatiskt genus till de olika 
stimuliorden. Vi kan alltså förkasta undersökningens nollhypotes – att varken ÄM eller ÖM har 
en effekt på val av grammatiskt genus, d.v.s. att genusvalet görs slumpmässigt. 

                                                
4 I och med att den beroende variabeln är binär (antingen M eller F) spelar det ingen roll vilka värden man 

använder för att utföra en trevägs variansanalys. 
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I och med att denna trevägs variansanalys inte visade några signifikanta skillnader 
i andel F-val beroende på typ av uppgift kommer resultatredogörelsen hädanefter att gälla de 
sammanflätade resultaten från bägge uppgifter. Här nedan presenteras både en sammanfattning 
av de generella resultaten av F/M-genusval (figur 1), resultat efter betingelse (figur 2), efter 
stimuliord (figur 3), och efter deltagare (figur 4). 

 
Figur 1. Generella resultat: val av genus 
 

 
Figur 2. Generella resultat: val av genus efter betingelse 

 
Figur 3. Generella resultat: val av genus efter betingelse och stimuliord 
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Figur 4. Generella resultat: val av genus efter deltagare 
 
Figur 1 här ovan visar en större andel av M-svar jämfört med F-val, men om man tittar närmare 
på figur 2 märker man att det finns en variation mellan betingelser, oavsett den lätta tendensen 
att välja M överlag. Kontrollbetingelser ämF-ömF och ämM-ömM, där ÄM och ÖM har samma 
värde – nämligen F i ämF-ömF och M i ämM-ömM – visar att en relativt stor majoritet av 
informanterna (83,89% för ämF-ömF och 95% för ämM-ömM) valde det grammatiska genus 
som både ÄM och ÖM har; d.v.s. när stimuliordet hade ämF och ömF (t.ex. kyrka) valde 
83,89% av informanterna F, och när stimuliordet hade ämM och ömM (t.ex. trädgård) valde 
95% av informanterna M. Det finns alltså anledning att säga att bägge kontrollbetingelser fak-
tiskt kan anses fungera som sanity check i och med att de visade att det fanns en viss systematik 
i informanternas allmänna beteende. Med andra ord förväntades en majoritet av informanterna 
svara på det här sättet, och detta var också fallet i verkligheten. 

Däremot visar de kritiska betingelserna ämF-ömM och ämM-ömF, där ÄM och 
ÖM inte har samma värde, att det fanns mer delade åsikter kring vilket grammatiskt genus som 
stimuliorden skulle attribueras. Medan andelen F-svar vid ämF-ömM (t.ex. hjärta) var 32,22% 
steg den dock upp till 42,78% vid ämM-ömF (t.ex. fönster); så även om det fanns en tendens 
att välja M i bägge kontrollbetingelser (67,78% vid ämF-ömM och 57,22% vid ämM-ömF) är 
denna skillnad värd att titta närmare på. Figur 3 visar samtidigt att det finns en viss variation 
för items inom varje betingelse och att denna variation verkar vara störst inom de stimuliord 
från kontrollbetingelserna, där det inte finns någon kongruens mellan ÄM:s och ÖM:s värden. 
Figur 4 visar variationen i val av genus enligt deltagare. För att studera huruvida det finns en 
faktor, ÄM eller ÖM, som skulle kunna sägas styra valet av grammatiskt genus på ett mer 
tydligt sätt än den andra analyseras i följande avsnitt andelen F-val för varje betingelse i all-
mänhet och varje stimuliord i synnerhet samt huvudeffekt för både ÄM och ÖM på val av F. 

 

4.1.1. Huvudeffekt för ÄM och ÖM på val av F  

I figur 5 här nedan presenteras andel F-val som en funktion av ÄM och ÖM. För ämF-ömF 
(t.ex. kyrka) blev andel F-svar 83,89%; för ämM-ömM (t.ex. trädgård) blev andel F-svar 5%; 
för ämF-ömM (t.ex. hjärta) blev andel F-svar 32,22%; och för ämM-ömF (t.ex. fönster) blev 
andel F-svar 42,78%.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

P1
4

P2
7

P0
6

P1
0

P1
1

P2
6

P2
4

P3
0

P1
6

P2
3

P2
0

P0
7

P1
7

P2
1

P2
8

P0
2

P2
5

P1
9

P0
1

P1
3

P2
9

P0
5

P1
5

P1
8

P0
9

P0
4

P0
3

P0
8

P1
2

P2
2

M

F



 

 15 

 
Figur 5. Andel F-val efter ÄM och ÖM 
 
 
För kontrollbetingelserna (ämF-ömF: 83,89% och ämM-ömM 5%) var denna andel F-val på 
något sätt den förväntade, men för de kritiska betingelserna kan man inte se, i alla fall i figur 5, 
huruvida det var ÄM eller ÖM som hade en starkare effekt på val av F. De värden på F-val som 
presenteras i figur 5 visar dessutom inte variationen inom själva betingelserna. Denna variation 
visas därför i en s.k. Tukey-lådagram (eng. Tukey’s boxplot) i figur 6 här nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Variation i andel F-val efter ÄM och ÖM 
 

I figur 6 här ovan ser man att kvartilavståndet är minst när ÄM och ÖM har samma värde 
(kontrollbetingelser), och att det är störst när ÄM och ÖM har olika värden (kritiska betingel-
ser); det finns även två uteliggare eller extrema värden5, nämligen nr.3 (stimuliord ”öra”) inom 
ämF-ömF och nr.38 (stimuliord ”sko”) inom ämM-ömM. Dock ser man att variationen är större, 
om man bara jämför de kritiska betingelserna, för items inom ämM-ömF. 

                                                
5 Uteliggarna är de observationer som faller under Q1 – 1.5 IQR eller över Q3 + 1.5 IQR, där Q1 står för nedre 
kvartilen (den nedre kanten av lådan), Q3 för övre kvartilen (den övre kanten av lådan), och IQR för interquar-
tile range, alltså Q1 – Q3. 
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För att kunna avgöra huruvida ÄM eller ÖM har en större påverkan på val av F 
beräknades huvudeffekt för varje faktor. I tabell 4 här nedan ser man att ÖM:s huvudeffekt på 
val av F är 10,55% större än ÄM:s huvudeffekt på val av F. Vilka slutsatser detta har för under-
sökningens frågeställningar kommer att tas upp under avsnitt Diskussion. 

 
Tabell 4. Huvudeffekt av ÄM respektive ÖM på F-val. 

  
ÖM   

F M Huvudeffekt ÄM 

ÄM 
F 83.89% 32.22% 

34.17%6 
M 42.78% 5.00% 

Huvueffekt ÖM 44.72%7   

4.2. Follow-up analyser 
 

4.2.2. Kritiska betingelser och andel ÖM-enliga-val 

I och med att huvudeffekt av ÖM på F-val visade sig vara större än ÄM:s huvudeffekt på F-val, 
beskrivs i detta avsnitt de data som samlades för de kritiska betingelserna genom att titta på 
andel ÖM-enliga-val, d.v.s. andel svar där deltagarna valde ett grammatiskt genus som motsva-
rade stimuliordens ÖM (t.ex., ett ÖM-enligt-svar för fönster är F – i och med att ÖM är iglesiaF 
– och ett ÖM-enligt-svar för hjärta är M – i och med att ÖM är corazónM). Om man nu tittar 
närmare på figur 7 här nedan ser man att 15 av de 24 stimuliord som utgjorde bägge kritiska 
betingelser (12 stimuliord för ämF-ömM och 12 stimuliord för ämM-ömF) visade en andel ÖM-
enliga-val som var större än 50%. Med andra ord: av totalt 24 stimuliord från de kritiska be-
tingelserna visar 15 av dem en andel ÖM-enliga-val som ligger över 50%-gränsen, vilket på ett 
sätt pekar på att deltagarna lät sina genusval i större utsträckning styras av stimuliordens ÖM. 

 

 
Figur 7. Andel ÖM-enliga-val för kritiska items efter stimuliord 
                                                
6 Huvudeffekt ÄM beräknades på följande sätt: (83,89%+32,22%)/2 – (42,78%+5,00%)/2 = 34,17% 
7 Huvudeffekt ÖM beräknades på följande sätt: (83,89%+42,78%)/2 – (32,22%+5,00%)/2 = 44,72% 
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Inom dessa två kritiska betingelser visar ämF-ömM mindre variation än ämM-ömF, som det 
presenteras i figur 8 här nedan; med andra ord visade informanterna en lite större enighetsgrad 
när det gällde att attribuera grammatiskt genus till stimuliorden med ömM jämfört med de sti-
muliord som hade ömF, där data visar lite större variation. Denna skillnad är dock minimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figur 8. Variation i andel ÖM-enliga-val för kritiska items efter stimuliordens ÖM 
 
Om man nu tittar på samma dataset ur deltagarnas synvinkel, i figur 9 här nedan, ser man att 17 
av totalt 30 deltagare valde ett grammatiskt genus som motsvarade stimuliordens ÖM i mer än 
50% av fallen. Detta innebär att lite mer än hälften av deltagarna (57%) lät en större del av sina 
genusval, för de kritiska items, styras av ÖM. Resultaten visar också en ganska stor variation i 
andel ÖM-enliga-val för kritiska items efter deltagare (se figur 10). 

 

 
Figur 9. Andel ÖM-enliga-val för kritiska items efter deltagare 
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Figur 10. Variation i andel ÖM-enliga-val för kritiska items efter deltagare 
 

4.2.1. Responstider och frekvens i diskurs 

När man tittar på variationen i responstiderna som mättes för listans stimuliord i figur 11 här 
nedan visar resultaten att deltagarna tog minst tid på sig att välja genus för de stimuliord som 
tillhör kontrollbetingelserna (i genomsnitt 4,73 sekunder för ämF-ömF och 4,85 sekunder för 
ämM-ömM) och drygt 1 sekund längre för att välja genus för de stimuliord från de kritiska 
betingelserna (i genomsnitt 5,72 sekunder för ämF-ömM och 5,81 sekunder för ämM-ömF). 

I figur 12 visas responstiderna per stimuliord; här ser man att de stimuliord som 
deltagarna tog minst tid på sig för att attribuera genus tillhör kontrollbetingelserna, medan de 
stimuliord som deltagarna tog mest tid på sig för att attribuera genus tillhör de kritiska beting-
elserna. Detta kan också ses som en sanity check för kontrollgrupperna: deltagarna tog minst 
tid på sig för att välja grammatiskt genus när ÄM:s och ÖM:s värden kongruerade, och mest tid 
när det inte fanns någon kongruens mellan dem.  

 

 
 
Figur 11. Variation i responstid per betingelse 
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Figur 12. Genomsnittlig responstid per stimuliord (samma färgkod som figur 11) 
 
Som en posthoc analys undersöktes inverkan av ett ords frekvens på responstider; frekvens kan 
här förstås som en proxy för hur pass vanligt ett ord är i diskurs. Deltagarna svarade helt enkelt 
snabbare för stimuliord som skulle kunna sägas tillhör vardagssfären (jämför ord som har kon-
kreta föremål från vardagen som referent, som t.ex. ”fönster” eller ”sko”, med ord som hänvisar 
till mer abstrakta begrepp, som t.ex. ”ansvar” eller ”smärta”). För att se om frekvens hade en 
signifikant påverkan på val av F användes ett frekvensvärde8 för varje stimuliord. I figur 13 här 
nedan kan man se att responstiderna var högre ju mindre frekvent stimuliordet var och att re-
sponstiderna sjönk vid högre frekvens.  

 
Figur 13. Responstid efter stimuliordens frekvensnivå 
                                                
8 Detta värde räknades med hjälp av Språkbankens webbapplikation Korp, rubrikerna Sociala medier, Tal-

banken (Språkbanken. (23.12.2018) www.sprakbanken.gu.se). Till antalet förekomster av ordet (”i följd 
och även som efterled”) applicerades en Log10 för att räkna ut det finala ”frekvensvärdet”. 
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5. Diskussion och slutsatser 
Två av experimentets kanske mest uppenbara resultat är nog att det finns en systematik i ge-
nusval när spansktalande med L2-svenska skjuter in svenska substantiv i spanskt tal, samt att 
både ÄM och ÖM spelar en betydande roll i det sammanhang. Om man tittar på de generella 
resultaten, i figurer 1, 2 och 3, ser man att val av grammatiskt genus varierade mycket mellan 
de fyra olika betingelserna som varje deltagare utsattes för. Användning av M var störst för 
betingelsen där både ÄM och ÖM var M, användning av F var störst för betingelsen där både 
ÄM och ÖM var F, och genusvalet var mindre konsekvent när det inte fanns kongruens mellan 
ÄM:s och ÖM:s värden. Man kan annars säga att både ÄM och ÖM hade en statistiskt signifi-
kant huvudeffekt på val av genus, något som bekräftades av den genomförda trevägs variansa-
nalysen. Skillnaden mellan resultaten från de två olika uppgifterna (text och lista) var minimal; 
denna variabel visade alltså ingen signifikant effekt på genusval. Nollhypotesen kan ändå för-
kastas med hjälp av de andra två faktorerna, ÄM och ÖM. Emellertid är dessa två faktorers 
effekt på genusval inte densamma: ÖM verkar nämligen väga jämförelsevis tyngre i genusval 
än ÄM. Men vad kan detta bero på? Hur kan man svara på undersökningens frågeställningar i 
så fall? Och vad innebär det hela på ett mer teoretiskt plan? I detta avsnitt kommer dessa frågor 
att diskuteras. 

5.1. Matrisspråkets påverkan vid lexikaliskt inskott 
 
I och med att M är spanskans omarkerade genus är det föga förvånande att resultaten visar en 
relativt större användning av detta genus överlag, som det visades i figur 1. Diskussionen kring 
vilka konsekvenser som spanskans generiska genus M skulle kunna sägas ha på hur infödda 
spansktalande ser på och pratar om omvärlden skulle överskrida undersökningens gränser, men 
det är ändå värt att påpeka att detta fenomen – att spanskan har ett s.k. generiskt genus – på ett 
sätt har haft påtagliga konsekvenser på undersökningens resultat. Ett exempel, förutom den lätta 
tendensen att använda M, skulle kunna vara de kommentarer som några deltagare gjorde efter 
att ha genomfört bägge uppgifter, nämligen att de inte riktigt såg meningen i att attribuera ett 
spanskt grammatiskt genus till ett svenskt substantiv; för dem var dessa inskjutna svenska sub-
stantiv främmande element som inte hade något genus över huvud taget och som därmed borde 
tillskrivas det generiska genuset M. Men oavsett denna tendens att välja M ser man, särskilt om 
man tittar på de kritiska betingelserna, att svårigheten i att attribuera grammatiskt genus, i ma-
joriteten av fallen, inte löstes genom att välja det generiska genuset M, utan det var något annat 
som styrde valet, alltså ÄM och ÖM. 

Faktumet att ÖM visade en relativt större påverkan på genusval än ÄM, när sti-
muliordets ÄM och ÖM framkallar olika genus, skulle delvis kunna förklaras med hjälp av 
Myers-Scottons Matrix Language Frame Model (2002), som presenterades under avsnittet för 
Teoretisk bakgrund. Enligt denna modell fungerar matrisspråket – i denna undersöknings fall, 
spanskan – som dominerande ram för samtalet. I och med att det är spanskan som strukturerar 
diskursen skulle man kunna argumentera att det är just därför som majoriteten av deltagarna 
visade en tendens att låta sina genusval styras av stimuliordens ÖM. Spankans dominans som 
matrisspråk verkade alltså uppmuntra deltagarna att väcka sitt L1-lexikon och hantera det 
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lexikaliska inskottet som ett element från matrisspråket genom att översätta denna främmande 
enhet till matrisspråket. Man skulle därför kunna säga att spanskans prevalens under det lexi-
kaliska inskottet gjorde att deltagarna var mer måna om att hitta det främmande ordets ÖM för 
att attribuera grammatiskt genus istället för att hantera det lexikaliska inskottet som ett främ-
mande element från det inbäddade språket och fokusera på det inskjutna svenska substantivets 
ÄM, alltså dess form, för att göra detsamma. 

Å andra sidan visade samtliga deltagare en relativt hög behärskningsnivå av det 
svenska språket, vilket, om man utgår från Kroll och De Groots (2007) hypotes om hur det 
mentala lexikonet skulle kunna sägas fungera, innebär att deltagarna i princip kan utnyttja den 
s.k. semantiska vägen mellan det inskjutna svenska substantivet och dess betydelse – d.v.s. de 
har direkt tillgång till L2-ordets betydelse i det mentala lexikonet och behöver därför inte nöd-
vändigtvis gå via L1. Om man betraktar resultaten ur denna synvinkel kan man då undra varför, 
om deltagarna i princip hade tillgång till det svenska substantivets betydelse, ÖM:s påverkan 
på genusval var större än ÄM:s. Borde inte ÖM:s påverkan vara mindre i och med att deltagarna 
inte verkade hämta det svenska substantivets betydelse via spanskan? Detta skulle kunna tolkas 
på följande sätt: oavsett om deltagarna hämtade betydelsen direkt via L2 (enligt Kroll & De 
Groots hypotes om tillgång till betydelsen i det mentala lexikonet) eller om de gjorde detta 
genom att översätta L2-ordet till L1 (enligt Myers-Scottons Matrix Language Frame Model), 
skulle man kunna argumentera att informationen om grammatiskt genus är någonting som del-
tagarna under L1-tillägningsprocessen lagrat tillsammans med sin mentala bild och förståelse 
av referenten i sitt mentala lexikon – på lemma-nivå – och inte någonting som enbart förknippas 
till de form-ord som de sedan lärt sig för att hänvisa till dem, oavsett språk – på lexem-nivå. 
Med andra ord skulle man kunna säga, om ändå på ett förenklat sätt, att spansktalande till viss 
mån tänker på referenter som könade enheter. Detta skulle kunna förklara varför ÄM visade en 
lägre effekt på val av grammatiskt genus: deltagarna behövde nämligen inte titta (eller titta 
mindre) på ordets fonologiska/formella aspekter för att kunna avgöra vilket grammatiskt genus 
de skulle tillskriva det inskjutna svenska substantivet, och detta därför att de både skulle kunna 
sägas ha tillgång till ordets betydelse i sitt mentala lexikon och har ”lärt sig” dessa referenters 
genus på spanska. 

Idén att genus är någonting som lagras på lemma-nivå i det mentala lexikonet 
under tidiga L1-tillägningsskeden är förenlig med resultaten från analysen av responstiderna: 
deltagarna visade inte bara större säkerhet genom kortare responstider utan också större andel 
ÖM-enliga genusval för stimuliord med högre frekvens i diskurs. Detta kan på något sätt sägas 
tyda på att ord med en tydlig, konkret och vardaglig referent lättare gör att den tvåspråkiga 
individen väcker sitt L1-lexikon för att klara de svårigheter som lexikaliskt inskott innebär. 
Även vissa kommentarer från några deltagare under experimentets gång pekar på att genusval 
följer ett mer eller mindre tydligt systematiskt mönster; det var inte sällan som deltagarna kom-
menterade vissa stimuliord med fraser som ”[…] ah bueno, fönster está claro que es femenino 
[…]” (jo, men det är klart att ”fönster” ska vara femininum). Detta gällde inte bara stimuliorden 
från kontrollbetingelserna, där deltagarna visade en stor enighetsgrad i genusval, utan också de 
kritiska betingelserna, där deltagarna gjorde en majoritet ÖM-enliga val. 

Det är dock värt att nämna att både ÖM och ÄM visade signifikanta effekter på 
val av grammatiskt genus. Att ÖM visade en relativt större huvudeffekt på genusval betyder 
inte nödvändigtvis att ÄM inte spelade någon roll. Tvärtom, bägge variabler verkar samspela 
på sätt som denna korta undersökning inte kan förklara ännu. En möjlig tolkning av detta 



 

 22 

fenomen skulle kunna vara att individen inte bara lagrar information om grammatiskt genus 
som en egenskap av ordet i det mentala lexikonet på lemma-nivå, utan att hen också skapar 
länkar mellan denna information och ordets lexem – dess fonetiska/formella egenskaper. Detta 
skulle innebära att individen både lagrar information om grammatiskt genus tillsammans med 
referenten i det mentala lexikonet och information om genussystemets ”regler” tillsammans 
med form-orden, vilket i sin tur leder till att individen tillämpar dessa ”regler” när hen attribu-
erar grammatiskt genus till nya/obekanta L1-ord, eventuellt även L2-ord, som i denna under-
söknings fall. 

Dörren lämnas annars öppen för vidare forskning kring hur andra faktorer, som 
t.ex. stimuliordens frekvens i diskurs, eller om individen har två eller flera asymmetriskt eller 
symmetriskt genusstyrda (eller även genuslösa) L1, kan påverka genusvalet vid lexikaliskt in-
skott mellan spanska och svenska. 

 

5.2. Ett annat sätt att se på och uppleva 
omvärlden 
 
Som många andra studier har visat (se, t.ex., Boroditsky & Schmidt 2000, Casasanto et al. 2004, 
Fahim et al. 2014, Konishi 1993) pekar även den här undersökningens resultat på att genus-
styrda språk som spanskan har en viss påverkan på talarens sätt att se på omvärlden, om än på 
ett ofta undermedvetet sätt. Att ha ett genusstyrt språk som L1 kan alltså, med allt detta i åtanke, 
innebära att individen växer upp i en värld där hen lär sig, via själva språket, att saker och ting 
”har” ett genus som hen sedan inte helt kan koppla bort från deras referenter när hen möter 
andra språk med asymmetriska genussystem eller till och med språk som saknar grammatiskt 
genus (se, t.e.x, Kurinski & Sera 2011). 

Att förstå L1:s påverkan på en individs sätt att se på och uppleva omvärlden är 
också att förstå språkets kraft och inverkan på våra sätt att tänka och bete oss. Att bli medveten 
om språkets osynliga men ändå påtagliga påverkan på ens tankar och beteenden är därför ett 
sätt att bättre förstå den diversitet som kännetecknar vår språkförmögna art: människan. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev och samtycke 
 
 

 

Genus i kodväxling mellan spanska och svenska 
Vill du delta i ett lite roligt experiment vars syfte är att undersöka hur 
grammatiskt genus fungerar i ett kodväxlingssammanhang? 

Jag heter Gastón Prieto och går ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet. Under hösten 2018 
kommer jag att skriva ett självständigt arbete på 15 poäng i ämnet svenska som andraspråk, inom In-
stitutionen för svenska och flerspråkighet.  

Syftet med min studie är att undersöka hur tvåspråkiga individer med spanska som första språk och 
svenska som andraspråk använder grammatiskt genus vid kodväxling. Med andra ord vill jag studera 
vad som händer när en tvåspråkig individ ”skjuter in” enstaka svenska substantiv i spanskt tal, alltså 
vilket spanskt genus som dessa inskjutna svenska substantiv tillskrivs, som i följande exempelme-
ning: ”¿Me pasarías la blåbärssylt?” [kan du skicka blåbärssylten, tack?]. För att försöka förstå detta 
fenomen kommer jag att genomföra ett kort experiment.  

Experimentet tar ungefär 20 till 30 minuter och sker individuellt. Du som önskar delta i experi-
mentet kommer att bes: [a] läsa högt en text med luckor som du ska fylla i medan du läser (~5 
minuter); [b] göra ett experiment på min bärbara dator (~5 minuter); [c] svara på ett anonymt 
frågeformulär (~5 minuter); [d] göra ett proficiency-test på svenska (~5 minuter). 

För att kunna medverka behöver du: 

[a] ha spanska som första språk, [b] ha svenska som andraspråk, [c] ha möjlighet att träffas i 
Stockholm, helst någon gång under v.42 (15–21/10), v.43 (22–28/10] eller v.44 (29/10–
04/11] 

Din medverkan kommer att hjälpa mig oerhört mycket i min undersökning och därför skulle jag verk-
ligen uppskatta om du vill delta i experimentet. Tack på förhand för att du tar dig tid att läsa det här!  

Gastón Prieto  

P.S.: Jag bjuder på fika! J 

Om du vill medverka i min undersökning, återkom gärna via mejl (gas-
prieto@gmail.com) eller SMS (072 972 06 58) med ditt namn, telefonnummer, samt 
önskat datum för personlig träff. 
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Informerat samtycke till att delta i undersökningen  

• Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med undersökningen och vad min 
medverkan kommer att innebära.  

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien.  
• Jag vet att min medverkan är helt frivillig.   
• Jag vet att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyften.  
• Jag vet att insamlat material kommer att anonymiseras.  
• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring får avbryta min medverkan i un-

dersökningen.  

 

 

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

Deltagares namnteckning 

 

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

Datum                       Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Text 
 

Instrucciones 

A continuación vas a leer un texto en español con algunas palabras en sueco. Verás que delante de cada 
palabra en sueco hay un espacio en blanco. Tu tarea es leer el texto en voz alta y completar estos espa-
cios vacíos con un artículo determinado masculino o femenino (el/la) o indeterminado masculino o 
femenino (un/una). La idea es que leas el texto a velocidad "normal", sin detenerte demasiado tiempo 
a pensar en el artículo elegido para completar el texto. 

 

Presentación 

Julia es argentina, estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y vive en Esto-
colmo, donde abrió su propia oficina de diseño, hace 13 años. Su pareja, Markus, con quien convive 
hace 8 años, es sueco y va a ser transferido por trabajo a Växjö. Por suerte, la empresa de Markus les 
ha conseguido un departamento de alquiler en el centro de la ciudad. Julia y Markus solo deben com-
prar nuevos muebles y otras cosas para su nuevo hogar. La siguiente es una conversación entre ellos. 

Ejemplo 

Antes de salir de casa 

M – Bueno, ¿ya tenés todo listo? Mirá que en    una    timme tenemos que salir para 
IKEA. ¿Llevás     el    plånbok? 

 

Conversación 

J – Sí sí, no te preocupés… Markus, ¿creés que está frío como para llevar _____ jacka? ¿O alcanza 
con solo llevar _____ klänning de verano? 

M – Con tal de que no me pidas sacar _____ strykjärn, ponete lo que quieras. Igual, si vamos en bici, 
supongo que no estaría de más abrigarse un poco, ¿no?  

J – Supongo que no. Ah… no te olvidés de llevar _____ persika que está arriba de la mesa de la co-
cina, así no se echa a perder. Y acordate de llevar _____ kedja para atar la bici… y el casco, que des-
pués de haber escuchado sobre _____ olycka de mi colega de trabajo ando más precavida que nunca. 

M – Ok, tranquila, que yo siempre ando con casco. Llevo también _____ kniv y _____ sked para que 
compartamos _____ macka y el yoghurt que preparé para comer en el camino… Incluso _____ flaska 
con agua por si nos da sed 

J – ¡Qué preparado que estás, Markus! Y eso que era yo quien tenía _____ ansvar de organizar esto. 

M – ¿Viste? Te quería sorprender… Che, hace ya unos días busco _____ sko gris que se me había 
manchado la semana pasada con _____ olja de oliva que trajiste de Italia… ¿Te acordás? 

J – Acá hay _____ stövel gris, con un dibujito de algo que parece _____ myra. ¿Te sirve? 

M – No, pero bueno, ya fue. Me pongo las zapatillas de tenis. 
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Ya en IKEA 

M – Bueno, ¿por dónde empezamos? 

J – Yo diría que empecemos por buscar _____ kundvagn para colocar las compras. ¿Qué te parece si 
empezamos por dar una vuelta y ver qué hay primero? 

M – Ante nada, evitar _____ smärta de cargar todo en las manos como la última vez. No hay que 
olvidarse de comprar _____ handduk para el lavadero. 

J – Sí, sí, ya sé. Pero hay cosas más importantes, ¿no? Hay que organizar un poco el recorrido. 

M – Bueno, sí, ¿pero quién dijo que iba a hacer una lista de cosas para comprar y no lo hizo? 

J – ¡Es que la tenía en el bolsillo en _____ skjorta! Pero se me perdió. 

M – Bueno, no pasa nada. Yo lo único que no me quiero olvidar de comprar es unas lindas macetas 
para poner en _____ trädgård. 

J – Sí, y no nos olvidemos de comprar _____ alarmklocka para la pieza, y _____ blomma de plástico 
para _____ kontor, que haga juego con _____ spegel que te regaló tu abuela. 

M – Dale… 

J – Markus… ¡apareció la lista! Estaba en _____ ficka de este pantalón. 

M – Qué suerte… bueno, a ver si la seguimos. Propongo que empecemos por ver muebles para el li-
ving. 

J – Dale. Nos hace falta _____ matta, _____ stol, bueno, tres o cuatro… y también _____ askfat para 
poner en la mesa ratona. 

M – Buena idea… ¿Y qué te parece _____ stjärna de papel para colgar?  

J – Sí, sí. Ah, mirá aquel modelo con _____ hjärta en el centro. ¡Me re gusta! 

M – Mmm… Bueno, es verdad que haría juego con _____ gardin del living, ¿no? 

M – ¡Perfecto! Podríamos incluso comprar _____ tvål con forma de corazón para el baño. 

J – Me parece demasiado, ¿no? 

M – Bueno, bueno. ¿Y para la cocina? Estuve pensando, y creo que _____ bricka que te regaló tu her-
mano ya no da para más. 

J – Es cierto, y la botellita para _____ ättika tampoco. ¿Compramos una nueva? 

M – Dale… y ahora que lo pienso habría que ver de comprar _____ växt para poner en el antepecho 
de la ventana. Quedaría re bien. 

J – Bueno, hay que ver que no sea tan grande. Acordate que _____ ugn le puede dar demasiado calor. 

M – Cierto. Ah… el otro día me crucé con Jonas, el que solemos ver en _____ kyrka, y me dijo que 
acá venden unas botellitas re lindas para poner _____ såpa para lavar el piso de la cocina, y que están 
a mitad de precio. Podríamos llevar un par. 

J – Markus, si compramos todo lo que vemos no nos va a quedar plata para _____ bläck para la im-
presora, y sobre todo para _____ madrass para la cama, que seguro va a costar bastante. 

M – Ni para el peluche de tu sobrina, al que le arrancaron _____ öra.  
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J – Cierto, también se le salió _____ öga hace unos días. Pobrecita, le mandó _____ brev a Papá Noel 
pidiéndole _____ leksak diferente este año. 

M – Jaja, sí, me acuerdo… Ya cuando volvamos a casa pasamos por _____ gata del supermercado, 
donde está esa juguetería nueva, y le compramos _____ kråka de peluche que vi ayer cuando volvía a 
casa. Le va a encantar. 

J – Mientras no termine, como todos sus peluches, en el antepecho en _____ fönster, todo bien. 

M – Jaja… y bueno, así son los niños. 

J – Bueno, me harté de IKEA. Volvamos a casa así hacemos una lista como la gente y volvemos la se-
mana que viene más preparados. ¿Te parece? 

M – Tenés razón, así no tiene sentido. ¿Llevamos al menos _____ gaffel, simbólicamente, para que el 
viaje no haya sido en vano? 

J – Llevemos al menos dos, ¿no? 

M – Dos serán. 
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Bilaga 2: Lista 
 

Instrucciones 

A continuación vas a ver una serie de palabras en sueco. Todas y cada una de ellas son substantivos. Tu 
tarea es elegir, para cada palabra que aparece en la pantalla, si creés que suena mejor como masculina o 
si creés que suena mejor como femenina. 

Por ejemplo, si la palabra presentada es "halsduk", tu tarea es leer la palabra en voz alta – es decir, probar 
diciendo "el halsduk" y "la halsduk" – y solo después de haber probado la palabra en los dos géneros en 
voz alta elegís si suena mejor como masculina o si suena mejor como femenina. 

Cada palabra permanecerá 20 segundos en la pantalla. 

 

Ejemplo: 

Halsduk... 

¿EL halsduk?... ¿LA halsduk?... ¿UNA halsduk?... ¿UN halsduk?... 

 

Para masculino, presioná la tecla M. 

Para femenino, presioná la tecla F. 
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Bilaga 4: Frågeformulär 
 

Instrucciones 

El siguiente formulario de preguntas es anónimo. Me va a ayudar en mi experimento para comprender 
mejor el fenómeno lingüístico que estoy estudiando, pero tenés total libertad de dejar una o varias (o 
todas las) preguntas sin responder. 

1) Edad: ___ años  

2) Lugar de nacimiento: _________________________________________ 

3) ¿Cuántos años hace que vivís en Suecia? ___ años 

4) ¿Cómo aprendiste a hablar el sueco? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5) En la escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu conocimiento del idioma sueco? _______ 

6) ¿Cuántas horas al día usás el sueco? ___ horas 

7) ¿En qué contextos usás el sueco? (varias opciones permitidas) 

En casa   /   En el trabajo   /   En los estudios   /   En el ámbito público   /   En el tiempo libre 

Otro: _______________________________________________________________________ 

8) ¿Cuántas horas al día usás el español? ___ horas 

9) ¿En qué contextos usás el español? (varias opciones permitidas) 

En casa   /   En el trabajo   /   En los estudios   /   En el ámbito público   /   En el tiempo libre 

Otro: _______________________________________________________________________ 

10) ¿Vivís con algún miembro de tu familia o amigo?   Sí  /  No 

A– Si tu respuesta es « sí », ¿qué relación tenés con esa/s persona/s? 
____________________________________________________ 

B– Si tu respuesta es « sí », ¿qué idioma hablás con él/ella? 
____________________________________________________ 

11) ¿Cuán seguido dirías que « mezclás » el español y el sueco cuando hablás con otras personas 
bilingües? 

Nunca   /   Rara vez   /   De vez en cuando   /   Bastante seguido   /   Todo el tiempo 

12) ¿Alguna vez sentiste que te costó aprender cuáles palabras suecas son ett-ord y cuáles son en-
ord?    Sí   /   No 

A– Si tu respuesta es « sí », ¿a qué creés que se puede deber? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 5: Proficiency test 
 

Instrucciones 

En este texto faltan algunas palabras. Tu tarea es rellenar los espacios vacíos con la palabra adecuada.  

 

Toronto 
Den kanadensiska storstaden Toronto, som med __________ två miljoner invånare, av vilka de 
__________ är av brittiskt ursprung, är Kanadas __________ största stad, ligger på norra sidan 
__________ Ontariosjön. Det har självfallet en stor __________ att staden är anlagd vid en 
__________, djup vik, som bildar en naturlig __________, där mängder av fartyg varje dag 
__________ och lastar. Toronto är också en __________ järnvägsknut både för tågtrafiken inom Ka-

nada __________ för trafiken till USA. Stadens läge __________ sålunda invånarna goda möjligheter 
både till __________ och internationellt umgänge. 

Det är ovisst __________ länge indianerna haft en lägerplats på __________ ställe där Toronto i slutet 
av __________ grundades av några äventyrare och vildmarksjägare. __________ är dock klart att det 
har __________ boplatser för den amerikanska kontinentens urinvånare __________. Mindre benbitar 
har nämligen påträffats, som __________ kunna vara rester av äldre, primitiva __________ för jakt 
och fiske. 

Idag sjuder __________ av liv. De förträffliga kommunikationerna ger __________ gott konkurrens-
läge åt stadens tunga industrier, __________ vilka man särskilt kan nämna de __________ järn- och 
stålverken i norra utkanten. __________ är hög. Det ena skiftet avlöser __________ andra. Hjulen 
måste ständigt hållas i gång. __________ Toronto har också flera andra stora __________. Att textil-
industrin är betydande är välkänt __________ för den som bara något lite __________ satt sig in i det 
kanadensiska __________ struktur. Främst är det den kvinnliga __________ som här tas i anspråk. 

Även __________ sett har Toronto mycket att bjuda __________. Världsberömt är stadens konstmu-

seum, med en __________ representativ samling av gammalt kinesiskt måleri. __________ musika-
liskt intresserade behöver inte heller söka __________ för att få sitt lystmäte tillfredsställt. 

__________ har både universitet och flera skolor. __________ ligger ofta i lummiga parker, väl 
__________ mot buller. Här finns goda möjligheter __________ eleverna till vila och avkoppling på 
__________ vidsträckta, böljande gröna gräsmattorna mellan lektionerna. 
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Bilaga 6: Generella resultat 
 
Tabell 5. Generella resultat: Val av F och M enligt betingelse och stimuliord. 
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