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Attityder till svenska språket hos invandrare i Sverige 

 
Mo Wang 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om invandrares attityder till 
svenska språket skiljer sig utifrån deras språkstatus och landstatus samt 
vilka korrelationer som finns mellan deras språkattityder och deras 
språkfärdighet, språkinlärning och språkanvändning. Nittioen enkäter 
delades ut och 89 svarade, varav 14 män och 75 kvinnor. Samtliga 
deltagare var studenter med utländsk bakgrund som läser svenska språket 
på Stockholms universitet. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att 
invandrare med låg landstatus har mer positiva attityder till svenska 
språket än invandrare med hög landstatus. Dessutom korrelerar 
invandrares attityder till språkbrukare och integrativa attityder till svenska 
positivt med språkinlärning och språkanvändning. Det finns även ett 
positivt samband mellan instrumentella attityder till svenska och 
språkanvändning. Däremot finns det negativa korrelationer mellan 
attityder till språkinlärning och språkfärdighet respektive attityder till 
språkinlärning och språkanvändning. Undersökningen ledde till slutsatsen 
att resultatet för den här studien stämmer i stor grad med tidigare 
forskning. 

 
 
Under decennierna runt sekelskiftet 1900 utvandrade drygt en miljon svenskar, cirka en 
femtedel av landets dåvarande befolkning, för att söka sig en ny tillvaro och ett bättre liv. 
Efter andra världskriget har Sverige utan tvivel blivit ett invandrarland, det vill säga att 
antalet personer som invandrat per år vanligen varit större än det antal som utvandrat 
(Söderlindh, 1984). Enligt Norstedts svenska ordbok är invandrare: "person som kommit 
till och bosatt sig i annat land än hemland."(Norstedts svenska ordbok, 1990). Idag finns 
det nästan 1 600 000 invandrare i Sverige och dessa invandrare kommer till Sverige på 
grund av olika anledningar bland annat asylsökande, arbetssökande, familjeanknytning 
eller studier mm (Statistiska centralbyrån, 2007).  
 
En människa som byter miljö kan därmed uppleva förlusten av både det sinnliga 
igenkännandet och gemensamma kunskaper, erfarenheter, språk, normer och värderingar, 
livssammanhang och livsmening. Det är därför vanligt att det är just dessa saker som 
invandraren försöker att återskapa (Alsmark, 1997). När man invandrar till ett land som 
Sverige med en homogen kultur och ett riksspråk som talas av den överväldigande 
majoriteten invånare och i alla offentliga sammanhang, är det speciellt lätt att uppleva att 
ens eget språk har föga värde. Många känner sig utanför, isolerade eller hindrade av att de 
inte har lärt sig samhällets språk så bra som de skulle önska. Trots att det nya språket kan 
kännas kallare, fattigare och mer främmande, kan kunskaper i svenska språket faktiskt 
bidra till bättre anpassning till det nya landet (Ladberg, 2000). Från och med år 1965 beslöt 
Sverige att invandrare skulle få lära sig svenska gratis för att få dem att så snart som 
möjligt smälta in i samhället. I början av 2000-talet var obligatorisk undervisning i svenska 
för invandrare, Sfi, så allmänt vedertagen att det är svårt att tänka sig att det någonsin varit 
annorlunda (Söderlindh, 1984).  
 
Hur stor betydelse man anser att språket har för människan och samhället beror dock på 
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vilken attityd man har till språket (Prack, 1995). Enligt Andersson (1999) är begreppet 
attityd en av grundpelarna inom socialpsykologin. Attityder, fördomar och stereotyper var 
tidigare vetenskapsgrenar som enbart tillhörde socialpsykologisk forskning, men idag har 
människors attityder blivit ett betydande forskningsområde även på andra håll, bland annat 
inom sociallingvistiken. Trots att de flesta former av mänskligt beteende täcker språk, är 
studiet av språkattityder förhållandevis nytt.  
 
Day (1982) har undersökt attityders uppkomst och ursprung och visat att förvärvandet av 
språkattityder är en del av ett barns allmänna utveckling av en kommunikativ kompetens i 
en språklig gemenskap. Attityder bildas och formas om parallellt med språkinlärningen. 
När man som barn hör ett ord, hör man också tonfallet och betoningen av ordet. Man 
lyssnar även på andra ord som sägs i omgivningen och som förtydligar betydelsen och 
känslan i ordet. Man lägger märke till föräldrarnas beteende gentemot det som ordet 
betecknar. Bland annat på detta sätt lär man sig känna rädsla och trygghet, avsky och 
tillgivenhet, distans och närhet, förakt och respekt o.s.v. Days studie pekar vidare på att 
barn i flerspråkiga uppväxtmiljöer redan som treåringar är medvetna om språkliga 
skillnader och att de redan då har attityder gentemot dessa skillnader. Däremot menar Day 
att relativt lite forskning har ägnat sig åt frågan om vilka faktorer som påverkar eller 
orsakar förvärvandet av språkliga attityder.    
 
I föreliggande studie hanteras invandrares attityder till svenska språket och eventuella 
språkliga faktorer som förknippas med språkattityder. Inledningsvis ges en kort 
introduktion och framställning av språkets olika definitioner och funktioner följt av 
beskrivning av språkinlärning och språkattityder och sammanfattning av tidigare forskning 
som bedrivits inom dessa områden. 
 
Språkets definitioner och funktioner 
Enligt Prack kan språk definieras som verbala uttryck, vilka kan formuleras och förmedlas 
muntligt och skriftligt. Språket kan även handla om kroppsspråk såsom gester och röstens 
tonläge. Expressiva möjligheter exempelvis klädsel och frisyr, och andra uttryck såsom 
olika konstarter, t.ex. dans och musik kan på liknande sätt motsvara språkets område (Prack, 
1995).  
 
Det finns många olika sätt att kommunicera på och språket täcker in de flesta 
kommunikationssätt. Det mänskliga språket kan sägas ha en unik funktion. Ingen annan 
djurart har ett kommunikationssystem som i variationsrikedom kan mäta sig med det 
mänskliga språket. Förmågan att med språkets hjälp föra vidare kunskap, abstrakta begrepp, 
tankar, idéer, symboler och föreställningar över tid och rum från människa till människa, 
generation till generation saknar jämförelse (Söderlindh, 1984). Men människor 
kommunicerar inte endast med varandra utan också med sig själva. Det känslomässiga 
innehållet blir i allmänhet modersmålets privilegium. Det är detta språk som man tänker 
med och känner med och det är detta språk man kan uttrycka sina känslor med på ett djupt 
och äkta plan. Språk som behärskas senare väcker inte samma djupliggande skikt inom 
personligheten (Prack, 1995). I en undersökning utförde Landsberg (1997) empiriska 
observationer för att ta reda på finländska studenters inställning till svenska språket och sitt 
modersmål. Studien visade att deltagarna ansåg att svenska är ett funktionellt språk som var 
det mest användbara språket i samhället i praktiska situationer. Det fanns dock varken 
aggressiva attityder gentemot språket eller starka känslor. Å andra sidan var finska det 
emotionella språket som kunde hjälpa dem att bekräfta sin identitet som finländare.  
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Det är också omöjligt att diskutera språk utan att komma in på kunskap, vilket beror på att 
språk är kunskap och kunskap är samtidigt språk. Språket ger oss kunskap medan språket är 
en kunskap i sig (Prack, 1995). Enligt språkfilosofen Ludwig Wittgenstein (2001) kan man 
jämföra språket med ett spel som han kallar språkspel. Barnet lär sig sitt modersmål genom 
användandet av ord och lek med ord. Men vad som är av oerhörd betydelse är att barnet i 
de språkspel de deltar i inte endast lär sig abstrakta ord utan även förvärvar kunskaper om 
de aktiviteter som utspelar sig i det sammanhang i vilket ordet används. Eftersom man lär 
sig språket genom den kontext språket förmedlas i kan man säga att språkinlärningen är 
aktivitetsrelaterad. Språket hör ihop med de aktiviteter som omger det. Ordet språkspel 
påpekar att språk är en aktivitet som man är deltagande i och som samtidigt ger människor 
kunskaper om dessa aktiviteter.  
 
Dessa "aktivitetssammanhang" kallar Wittgenstein livsformer som består av vissa 
aktiviteter som har att göra med en persons livsstil och det språk eller de språkspel som 
används i detta sammanhang. Det finns en mängd livsformer och man befinner sig i olika, 
beroende på yrke, fritidssysselsättning och andra sociala relationer. Språkspelen i dessa 
livsformer förändras hela tiden och en del språkspel försvinner helt enkelt på grund av att 
de aktiviteter som funnits kring dem har försvunnit. Ett exempel på detta kan vara ett 
yrkesspråk där yrke inte längre utövas (Wittgenstein, 2001).    
 
Enligt den teologiska förklaringen till mänskligt handlande som utgår från Wittgensteins 
språkteori är språk en handling, språkhandling. När man använder språket gör man något, 
man uttrycker och/eller beskriver något/någon. Men språket är inte enbart beskrivande utan 
språket innehåller och förmedlar också värderingar. Enligt denna språkteori kan man inte 
språklogiskt skilja mellan handling-avsikt-konsekvens, det vill säga om man utför en 
handling ingår i denna handling även målsättning, avsikt och konsekvens. Talar man om 
handling förutsätts att man också talar om handlingens avsikter och konsekvenser. Ett 
fenomen som uppkommer genom handling kan därmed inte förklaras genom orsak och 
verkan, utan mellan avsikt och konsekvens vilka är relaterade till varandra. Utifrån 
språkteorin anser man att orsaker till människors handlingar uppstår genom den interaktion 
hon har med sin materiella och sociala omgivning (Prack, 1995; Wittgenstein, 2001). 
 
Enligt Habermas (1996) är kommunikationen grunden i det mänskliga livet. 
Kommunikation är en relation mellan åtminstone två individer och via det intersubjektiva 
språket kan individer, förutom att förvärva kunskaper, även integrera och justera sina 
handlingar. Människan är, enligt Habermas, ett resultat av sina språkliga erfarenheter och 
det är språket som skiljer människor från naturen. Habermas menar att människor lever i 
och förhåller sig till tre världar, vilka ständigt förenas. Dessa tre världar är den objektiva, 
den sociala och den subjektiva världen. När man försöker förstå, beskriva och förklara sina 
upplevelser, erfarenheter, kunskaper och åsikter om dessa världar gör man det via språket. 
Detta kräver att den man talar med förstår vad som sägs men också vad man menar med det 
man säger, vad man syftar på, det vill säga vilken eller vilka av världarna man utgår från i 
samtalet. Detta orsakar att språket har en inbyggd strävan efter samförstånd. Om 
samtalspartner inte håller om med vad man säger, måste man argumentera för det. Det 
uppstår en dialog vilken strävar efter ömsesidigt samförstånd, som Habermas menar är det 
kommunikativa förnuftet. Men i samtalssituationer finns nästan alltid auktoritet och 
maktförhållanden. Samtalsparterna är sällan jämlika och för att ett samtal ska vara jämlikt 
bör också alla ha rätt att yttra sig, men så är sällan fallet.  
 
Habermas delar vidare in samhället i två delar, världar. I den ena världen, systemvärlden 
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existerar det instrumentella förnuftet vilkets styrmedel är pengar och makt. Den andra 
världen kallas livsvärlden där det kommunikativa förnuftet råder och där solidaritet är 
styrmedel. Livsvärlden har flera viktiga funktioner, exempelvis att överföra kunskaper och 
därigenom skapar möjlighet för människan att skapa mening i tillvaron. En annan funktion 
är social integration, nämligen att skapa möjlighet för människan att känna gemenskap, 
samhörighet och solidaritet i och tillsammans med sin omgivning (Habermas, 1996).  
 
För att summera det som sagts, är språk inte bara ett sätt att uttrycka sig verbalt utan även 
en typ av kunskap och kommunikativ aktivitet. Människor kan förvärva eller lära ut 
kunskaper genom språket i olika livsformer man deltar i. Språk kan även definieras som en 
handling, vilket innebär att man kan överföra värderingar eller yttra en specifik avsikt 
genom språket. Däremot, när vi kommunicerar med varandra via språket, kan vi samtidigt 
korrigera våra handlingar. Vi kan ömsesidigt genom språket föra vidare upplevelser, åsikter, 
känslor och erfarenheter som i sin tur påverkar vårt beteende. Kommunikationen kan också 
göra att man känner samhörighet och solidaritet i visst sammanhang men kräver 
samförstånd mellan samtalspartner. Å andra sidan kan samtalssituation sällan vara jämlik 
på grund av att det inte finns tillfällen där alla har rätt att uttrycka sig.  
 
Språkinlärning 
På grund av språkets stora betydelse i det mänskliga livet försöker människor lära sig språk 
på olika sätt. Ett viktigt tema i forskningen har varit skillnader respektive likheter mellan 
olika typer av språkinlärning. Viberg (1987, sid.9) förevisar de viktigaste typer av 
språkinlärning och deras resultat då svenska lärs in (se figur 1). 
 
 
    
 
     Förstaspråkinlärning                   Andraspråkinlärning 
 
   
  Ett språk        Parallell             Informell        Formell  
                 inlärning 
                 av två språk           
                                       I målspråksmiljön    Utanför mål- 
                                                         språksmiljön 
 
Svenska som första språk + ytterligare         Svenska som andra språk    Svenska som  
ett första språk                                                    främmande 
                                                                språk 
Figur 1. Olika typer av språkinlärning och deras resultat (Viberg, 1987). 
 
Förstaspråkinlärning talar man om då ett barn lär in ett språk innan något annat språk 
etablerats. I detta fall inkluderas även inlärningen av två språk mer eller mindre parallellt, 
t.ex. om föräldrarna har ett annat modersmål som de talar till sitt barn. Parallell 
förstaspråkinlärning utgör på sätt och vis en mellanställning. Den skiljer sig från 
andraspråkinlärning genom att inget annat språk redan är etablerat. Å andra sidan betyder 
den samtidigt naturligtvis det faktum att barnet från början konfronteras med två 
språksystem, vilket ger bidrag till en tydlig skillnad från enspråkig förstaspråksinlärning. 
(Viberg, 1987) 
 
Andraspråksinlärning talar man om då ett språk lärs in när ett (eller flera) språk har blivit 
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ordentligt etablerat. Det kan handla om inlärningen av ett andra, tredje eller senare språk. 
En viktig distinktion då det gäller andraspråksinlärningen är om den sker helt på egen hand 
utan undervisning, informell inlärning, eller om den sker med hjälp av undervisning, 
formell inlärning. Informell inlärning sker naturligtvis alltid i den miljö där målspråket 
talas. Målspråket är i detta fall inriktat på det språk som skulle läras in av språkinlärande 
(D' Anglejan, 1978). När det gäller den formella inlärningen läser invandrare svenska 
språket genom undervisningen som äger rum i målspråksmiljön. På detta sätt förenas 
inlärningen med informell inlärning utanför klassrummet. Undervisningen kan också äga 
rum utanför målspråksmiljön t.ex. svenska lärs in vid utländska universitet (Viberg, 1987).  
 
Då svenska lärs in innan något annat språk etablerats kan resultatet kallas svenska som 
första språk. Då svenska lärs in först sedan något annat språk blivit etablerat kallas 
resultatet svenska som andra språk, om inlärningen sker i målspråksmiljön. Termen 
svenska som främmande språk anges då för den svenska som lärs in vid universitet 
utomlands eller liknande. Men benämningen "svenska som främmande språk" har även 
använts om undervisningen i svenska för invandrare därför att man vill betona att denna 
undervisning skiljer sig från undervisningen av svenska barn i skolspråken. På grund av 
detta har beteckningen "svenska som främmande språk" börjat ersättas i läroplaner och 
andra officiella dokument av "svenska som andra språk" (Viberg, 1987).  
 
Det finns många olika faktorer som påverkar andraspråkinlärning. Språkinlärning som sker 
i målspråksmiljön med eller utan stöd av undervisning styrs i mycket större utsträckning än 
inlärning av främmande språk i skolan av sociala och socialpsykologiska faktorer. Social 
distans är en sammanfattande beteckning på ett antal viktiga sociala variabler som 
kännetecknar den grupp som språkinlärandet tillhör i förhållande till den sociala grupp som 
bildas av talarna av målspråket. En sådan variabel är det sociala dominansmönstret. Om 
den grupp språkinlärande tillhör är dominant i kulturellt och ekonomiskt avseende i 
förhållande till de som talar målspråket kan detta påverka attityder till språkinlärning 
(Viberg, 1987). Schumann (1978) menar att amerikaner som vistas i t.ex. Nordafrika, sällan 
lär sig landets språk. Franzén (2001) påpekar också att den som tillhör majoriteten i ett land 
där majoriteten talar samma språk uppfattar ofta flyttning och påtvingat språkbyte som 
ganska svårt. Särskilt om det egna modersmålet är ett stort språk såsom engelska och 
spanska vilka anses som världsspråk. Den som däremot tillhört en språklig minoritet i sitt 
uppväxtland är van att växla mellan flera språk, beroende på vem man talar med. 
 
Olika etniska grupper kan också utveckla skilda integrationsstrategier. Den ena polen 
utgörs av viljan till assimilation, det vill säga hur mycket de vill anpassa sig till den nya 
kulturen. En annan faktor kan vara avsikt att stanna i landet (Franzén, 2001). Inom vissa 
invandrargrupper, i synnerhet kanske bland flyktingar, kan man en längre tid räkna med att 
vistelsen i det nya landet endast är temporär och att man inom en snar framtid ska 
återvända till hemlandet. En sådan inställning verkar naturligtvis för det mesta mycket 
hämmande på motivationen att lära sig språket i det nya landet (Viberg, 1987).   
 
Språkattityder 
Enligt Edwards (1985) kan en attityd definieras som en benägenhet att reagera välvilligt 
eller icke välvilligt mot ett objekt, där objektet kan vara en person, en grupp, en situation, 
en språklig variation eller liknande. Attityden består därtill av tre komponenter: tankar, 
känslor och tendenser att handla. Det ligger nära till hands att sätta likhetstecken mellan 
attityd och beteende, men detta bör man avstå ifrån eftersom begreppen inte är helt 
synonyma. Attityder kan betraktas som inre villkor för yttre beteenden. 
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Attityder grundläggs tidigt som ett resultat av inflytandet från föräldrar och vänner och 
genom kontakten med personer som är annorlunda i olika avseende. En attityd växer fram 
utifrån individuella upplevelser och de känslor som dessa skapar, men förutsätter också ett 
"vi": att andra samspelar med ett "jag", är med i upplevelsen och därmed också 
handlingsberedskap och handlande. Av och genom detta skapas en vi-känsla, en gemenskap 
(Heyman, 1990). Några forskare har uppmärksammat vikten av vilka attityder 
språkinlärande tror att talare av målspråket har gentemot den grupp som språkinlärande 
tillhör. Men ofta hävdas det att attityderna gentemot den grupp som talar målspråket är de 
viktigaste. Om denna uppfattas som bättre eller sämre i olika avseenden, påverkas viljan att 
komma i kontakt med andra grupper (Viberg, 1987).  
 
Studiet av språkattityder introducerades 1960 av den kanadensiske socialpsykologen 
Wallace E. Lambert (Edwards, 1985). Lambert (1972) framställde själv en mätmetod som 
kallades "matched guise-test" för att undersöka människors språkattityder. Med hjälp av 
denna metod fick man värdera karaktärsegenskaper hos föreläsare med olika språk eller 
dialekter med hjälp av en semantisk differential. En semantisk differential utgörs av en 
skala med ett adjektiviskt motsatspar som ytterpunkter. Mellan ytterpunkterna finns från 
båda håll alternativen mycket, ganska mycket och lite grann. I mitten finns alternativet 
varken eller/i lika mån. Några exempel av adjektiviska motsatspar är passiv-aktiv, 
opålitlig-pålitlig och ful-snygg osv. I Lamberts första undersökning på språkattityder fick 
ett antal fransk- och engelsktalande studenter i Kanada höra en bandupptagning av tio 
talare som talade både franska och engelska men de visste inte att talarna framträdde i två 
roller. Efteråt bedömde försökspersonerna den enskilde talaren, var och en för sig med 
hjälp av "matched guise-test". Resultatet visade att både franska och engelska studenter 
tillskrev de engelska föreläsarna mer gynnsamma karaktärsdrag än de franska. Dessutom 
värderade de franska studenterna de franska föreläsarna mindre gynnsamt än de engelska 
studenterna gjorde. Lambert menar att människors attityder till språkbrukare influeras av 
stereotypiskt tänkande om dem.  
 
Kulturen man tillhör ger också bidrag till att utforma attityder gentemot något/någon. När 
människor från olika kulturer möts kommer de tolkningar och slutsatser man drar av mötet 
att påverkas av de värderingar och normer som man har med sig hemifrån. Det är bland 
annat detta faktum som givit upphov till stereotyper. Dessa stereotyper kan uppstå utan 
annan grund än en enstaka resa, ett flyktigt möte, vad man har läst i en tidningsartikel eller 
vad någon bekant har berättat (Bodin & Fant, 2000). Man kan under sin uppväxt ha fått lära 
sig hur bland annat lärare, skogsarbetare, präster, smålänningar, skåningar, stockholmare, 
italienare eller japaner är och har utifrån detta utvecklat en negativ attityd gentemot 
gruppen (Wellros, 1998). Ganuza och King (2005) visade genom sin forskning, som 
baserades på intervjuer med 27 chilenska ungdomar varav de flesta föddes i Sverige, att 
försökspersonerna angav mer negativa egenskaper hos svenskar än hos chilenare, förutom 
två chilenska flickor som hade tillbringat betydande tid i Chile. Ganuza och King förklarar 
att försökspersonernas positiva beskrivning av chilenare är en bevisning av deras solidaritet 
till familjer och ursprung medan försökspersoner har större möjlighet att vara medvetna om 
negativa egenskaper hos människor som de oftast umgås med i vardagslivet.   
 
Människors attityder till olika språkbruk kan även hänföras till vad Lars-Gunnar Andersson 
(1985) kallar för "statusprincipen". "Statusprincipen" innebär att språkbrukaren ska 
uppskatta och eftersträva språkformen med hög status, vilket betyder att majoritetsspråk 
skattas högt och minoritetsspråk lågt. Men hög språkstatus är inte bara inriktad mot det 
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språk som används inom samhället utan också det språk som talas av flera människor inom 
hela världen. På detta sätt kan man säga att världsspråk såsom spanska och engelska har 
hög status internationellt medan det svenska språket har hög status inom landet. Ganuza 
och King (2005) påpekade även i sin artikel att chilenska ungdomar i undersökningen i 
allmänhet föredrog spanska jämfört med svenska. Detta resultat, enligt Ganuza och King, 
beror på att spanska är ett stort språk med flera användare än svenska i världen.  
 
Språkattityder beror ytterligare på den språkinlärandes och den infödda språkanvändarens 
lands sociala och ekonomiska status. Språket som används inom landet med hög social och 
ekonomisk status eftersträvas mer, särskilt av språkinläranden från länder med låg social 
och ekonomisk status. En studie av Andersson (1999) med syftet att undersöka attityder till 
eget och andras språk hos individer med svenska, engelska, finska och persiska som 
modersmål visade att engelska värderades mest positivt på grund av sin höga status med 
stort attraktionsvärde. Vidare framstod i Anderssons resultat att den persiska gruppen, som 
betraktades vara från landet med lägst social och ekonomisk status i studien, värderade 
engelska allra högst jämfört med övriga grupper. Resultatet var i överensstämmelse med 
den parallella språkattitydsstudien i Holland där turkisktalande bland holländska, engelska 
och tyska grupper tillskrev det engelska språket högst social och ekonomisk status (Weltens 
& de Bot, 1997, refererad i Andersson, 1999). Attityden kan sägas reflektera parallellt 
språkinlärandes och infödda språkanvändares lands sociala och ekonomiska status.  
 
Enligt Gardner och Lambert (1972, refererad i Lai, 2005) kan språkattityder vidare delas 
upp i två kategorier: "instrumentell attityd" och "integrativ attityd". "Instrumentell attityd" 
talar man om då intresset för ett språk är rent praktiskt, att få ett bättre jobb, att kunna läsa 
facklitteratur etc. Franzén menar att personer som bytt land i vuxen ålder berättar ofta att 
det gamla och det nya språket har delvis olika användningsområden. Det gamla hör familj 
och nära relationer till, det nya har en starkare koppling till samhälle och arbetsliv (Franzén, 
2001). "Integrativ attityd" innebär en positiv benägenhet till ett språk för att kunna umgås 
med användare av språket och bli socialt accepterad av dessa. Beträffande den norska 
språkinlärningsmiljön vilken involverade 167 studenter med utländsk bakgrund på 
universitet i Bergen indikerade resultatet att studenter från Mellanöstern, Asien och Afrika 
visade mer instrumentella attityder till norska språket än studenter från Europa och 
Nordamerika (Svanes, 1987, refererad i Obeidat, 2005). Landets sociala och ekonomiska 
status kan således sägas ge upphov till den instrumentella attityden. I en studie med 
Hongkongs studenter antydde Lai (2005) att informanterna kände sig mest integrativt 
benägna till kantonesiska medan de betraktade engelska som språket av det högsta 
instrumentella värdet. 
 
Gardner och Lambert (1972, refererad i Viberg, 1987) framställde ett omfattande testbatteri 
bestående av frågor som avsåg att mäta språkinlärandes integrativa och instrumentella 
attityder till målspråket. Gardner och Lamberts studier och andras studier som gjordes med 
samma metodik utforskade om integrativa och instrumentella attityder hos språkinlärande 
var korrelerade med vissa andra språkliga faktorer. Deras forskning visade att integrativa 
attityder främjar språkfärdighet i situationer där det finns en möjlighet till direkt kontakt 
med talare av målspråket medan utslaget är svagare då språket lärs ut som ett främmande 
språk, det vill säga att lära sig ett språk som inte talas inom landet. Gardner och Lambert 
påstår också att integrativa attityder är starkast korrelerade med färdigheter kopplade till tal. 
Vidare pekar Gardner och Lambert på att en positiv attityd gentemot talare av målspråket 
leder till en hög grad av integrativ attityd att lära sig målspråket.    
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Oller (1977) och hans kolleger har också utfört ett antal undersökningar i USA kring 
relationen mellan attityd och framgångsrik språkinlärning. I dessa studier undersöktes 
kinesiska, japanska och mexikanska språkinläranden. Språkfärdigheten sattes i relation till 
språkinlärandenas attityder gentemot sig själva, den egna gruppen, den grupp som talade 
målspråket, skälen att vilja lära sig engelska och skälen att komma till USA. 
Språkfärdigheten främjades i studierna av positiva attityder till sig själv, till den egna 
gruppen och till målspråksgruppen. Gardner (1979) har även försökt utveckla en 
sammanhängande socialpsykologisk modell för andraspråkinlärning vilken omfattar 
språkattityder och språkfärdighet. Enligt denna modell ger den sociala miljön upphov till 
olika attityder som understöder olika typer av motivation, som i sin tur främjar 
språkfärdigheten. Det finns en konstaterad återkoppling mellan uppnådd färdighet och 
attityderna. Inlärningsresultatet har i sin tur påverkan på attityderna, vilket symboliserar att 
attityderna kan påverkas och förändras genom inlärningsresultatet. Men påverkan i den 
andra riktningen är primär. Detta berör i själva verket en omstridd punkt. Burstall (1974) 
med sina kolleger fann i en omfattande longitudinell undersökning av hur engelska 
skolelever på grundskolenivå lärde sig franska, att tidig framgång i språkinlärningen inte 
bara främjade den fortsatta språkinlärningen utan även ledde till mer positiva attityder. 
Riktningen mellan orsak och verkan skulle således vara den omvända mot vad Gardner 
hävdar. Burstall menar att framgångsrik språkinlärning ger upphov till positiva attityder 
och inte tvärtom. 
 
Fishman (1964) pekar ytterligare på att attityder har en avgörande påverkan på processer av 
språklig variation och förändring samt bevarande och förlust av språk i ett samhälle. Dorian 
(1981) rapporterade en fallstudie av språkbytessituationen i East Sutherland där yngre 
generationer inte längre var aktiva som Gaeliska talare och föräldrarna bara pratade 
Gaeliska med varandra och inte med sina barn. Hans slutsats är att sociala förändringar och 
ekonomiska utvecklingar har lett till en ökning i användning av majoritetsspråket. 
Språkattityder och språkanvändning påverkar ömsesidigt varandra. En positiv attityd till ett 
språk kan öka dess användning och kan resultera i försvarande av detta språk. Däremot kan 
en negativ attityd hindra spridning och vitalitet av ett språk och kan resultera i dess förlust 
(Chol, 2003). Trots detta har många forskare hittat inkonsekvenser mellan attityd och 
handling, särskilt i situationer där det finns två eller fler språk i kontakt. Fishman (1966, 
refererad i Chol, 2003) observerade en ojämn relation mellan den positiva reaktionen av 
invandrare i USA till deras eget språk och den knappa användningen av dessa språk i 
vardagslivet. Brudner och White (1979, refererad i Chol, 2003) visade också att trots den 
positiva åsikten hos många irländska människor om deras infödda språk använde mycket få 
individer sig av det. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att attityder är komplicerade eftersom dessa är 
individuella, situationsbundna och föränderliga, olika människor kan ha olika attityder 
gentemot något/någon i olika tider och omgivningar. Det finns också oerhört många 
faktorer som kan förknippas med språkattityder. Däremot finns det mycket lite forskning 
gjord i Sverige gällande invandrares språkattityder och språkattityders relation med andra 
språkliga faktorer. Därför utfördes undersökningen inom detta område. Denna föreliggande 
studie baserades enbart på invandrare som kommit till Sverige vid vuxen ålder och som lärt 
sig svenska språket som ett andraspråk både med informell och med formell inlärning. Sex 
dimensioner av språkattityder undersöktes, vilka består av attityder till social status och 
ekonomiska värden för svenska språket, attityder till språkbrukare, attityder till vikten av 
att kunna svenska språket, attityder till språkinlärning, integrativa attityder till svenska 
språket och till sist instrumentella attityder till svenska. Samtidigt skulle ett antal språkliga 
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variabler undersökas för att se korrelationer med dessa språkattityder. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur invandrares attityder till svenska 
språket ser ut utifrån deras modersmåls status och det egna landets sociala och ekonomiska 
status samt andra språkliga faktorer. För att svara på detta har följande två frågeställningar 
använts: 
1. Har invandrares modersmåls status och deras ursprungliga länders sociala och 
ekonomiska status påverkan på deras attityder till svenska språket? 
2. Vad är korrelationer mellan invandrares språkattityder och deras språkfärdighet, 
språkinlärning och språkanvändning?  
 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare  
Undersökningsdeltagare bestod av studenter med olika utländska bakgrunder som läser 
svenska språket på nordiska institutionen vid Stockholms universitet. Urvalet utgjordes av 
91 deltagare mellan 16 och 50 år varav 14 män och 77 kvinnor. Samtliga deltagare i studien 
gick kursen svenska som främmande språk nivå 2 respektive nivå 3. I klassen nivå 2 fanns 
6 män och 40 kvinnor, i klassen nivå 3 fanns 8 män och 37 kvinnor. Av de 91 
undersökningsdeltagarna har 2 kvinnor som gick klassen nivå 2 fallit bort eftersom de inte 
besvarade alla frågor i enkäten. Alla övriga deltagare har genomsnittligt varit i Sverige i 2.4 
år och har läst svenska språket i genomsnitt 1.9 år.   
 
Material  
I denna studie användes en enkät som bestod av två olika delar. Den första delen av enkäten 
utgjordes av 13 frågor, varav 7 bakgrundsfrågor vilka var: kön, ålder, ursprungligt land, 
antal år i Sverige, utbildningsnivå, modersmål samt antal år på språkinlärning. De 
resterande frågorna i denna del behandlade respondenternas språkfärdighet, språkinlärning 
och språkanvändning. Språkfärdigheten angavs genom att respondenterna själva skattade 
sin talfärdighet, skriftlig färdighet, läsfärdighet, förståelse av svenska samt generell 
färdighet i svenska språket utifrån fem grader från mycket bra till mycket dåligt på varje 
färdighet. Genom att summera varje delfärdighet i svenska språket skapades 
respondenternas språkfärdighet i helheten. Språkinlärningen utgick från respondenternas 
mediekonsumtion bland annat hur mycket de tittade på svensk TV, läste svenska tidningar 
och lyssnade på svensk radio utifrån sex grader från dagligen till aldrig. Respondenterna 
angav även vilket språk de använde i skolan/på jobbet, med svenska vänner, med vänner 
med samma modersmål, med vänner med ett annat modersmål än svenska, i hemmet och 
med myndigheter. Svensk språkanvändning beräknades genom att summera totala gånger 
de använde språket i dessa situationer. 
 
Den andra delen av enkäten bestod av 30 påståenden som mätte språkattityder i sex olika 
dimensioner. De sex dimensionerna rörde:  
1) attityder till social status och ekonomiska värden för svenska språket,  
2) attityder till språkbrukare,  
3) attityder till vikten av att kunna svenska språket,  
4) attityder till språkinlärning,  
5) integrativa attityder till svenska språket,  
6) instrumentella attityder till svenska språket.  
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Den delen av enkäten som användes är testad och utvecklad dels av Andersson (1999) och 
dels av Gardner (1985) och respondenterna anger sina svar genom skattning på en 
Likertskala från 1 (helt av annan åsikt) till 5 (helt av samma åsikt) (för detaljerad 
information se bilaga 1). Reliabiliteten på dessa frågor beräknades genom Cronbach alpha 
och visas i tabell 1 nedanför. 
 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna fick en muntlig presentation av studien samt motiven bakom 
denna förklarade för sig. I enkätens inledning beskrevs kortfattat avsikten med studien, att 
deltagarna garanterades anonymitet samt att deltagandet var frivilligt. Deltagarna fick även 
reda på att de när som helst kunde avbryta ifyllandet av enkäten. Enkäten fylldes i av 
klassen nivå 2 under pausen av en föreläsning och fylldes i av klassen nivå 3 på en annan 
dags föreläsning efter en kort presentation av mig. Efter att ha kontrollerat att samtliga 
deltagare i respektive klass förstått instruktionerna till enkäten förlöpte ifyllandet utan 
avbrott eller frågor från respondenterna i båda klasserna. 
 
Databearbetning  
Mot bakgrund av tidigare forskning är språkstatus och landets sociala och ekonomiska 
status en källa till språkattityder och därmed utfördes två-vägs ANOVA på respektive sex 
dimensioner av språkattityder i statistikprogrammet SPSS för att undersöka eventuella 
huvud- och interaktionseffekter av deltagares språkstatus och landstatus som oberoende 
variabler. Språkstatus av deltagares modersmål avgränsades utifrån antal personer med 
språket som modersmål i världen. Språket med hög status var i detta fall det språk som var 
modersmål för åtminstone 40 miljoner människor i hela världen (Gunnemark, 1991). 
Deltagares landstatus skiljde sig utifrån socialt och ekonomiskt tillstånd i sina hemländer. 
Industriländer betraktades här som länder med hög social och ekonomisk status och 
utvecklingsländer som länder med låg social och ekonomisk status (UN, 2005). Samma 
program har även använts för att beräkna korrelationer mellan språkfärdighet och 
språkattityder respektive språkinlärning och språkattityder samt språkanvändning och 
språkattityder. 

 
Resultat 

 
För att få en övergripande bild av resultaten gjordes en deskriptiv tabell över antal frågor, 
medelvärden, standardavvikelse samt Cronbach Alpha på varje dimension av språkattityder. 
 
Tabell 1. Deskriptiv Statistik för språkattityder på sex dimensioner. (N= antal frågor, alpha= Cronbach alpha, 
M= medelvärde, SD =standardavvikelse). 

Dimensioner  N alpha M SD 
1. Attityder till social status och ekonomiska värden för svenska språket 6 .68 19.81 3.81 
2. Attityder till språkbrukare 8 .78 21.46 5.64 
3. Attityder till vikten av att kunna svenska språket 4 .97 17.61 3.73 
4. Attityder till språkinlärning 4 .78 15.02 3.44 
5. Integrativa attityder till svenska språket 4 .74 17.02 2.78 
6. Instrumentella attityder till svenska språket 4 .55 16.76 2.45 

 
En två-vägs ANOVA beräknades på attityder till social status och ekonomiska värden för 
svenska språket med invandrares språkstatus och ursprungliga länders sociala och 
ekonomiska status som oberoende variabler. En signifikant huvudeffekt för faktorn 
landstatus erhölls [F(1,85)= 5.66, p= 0.02], vilket betyder att invandrare i studien från 
utvecklingsländer hade mer positiva attityder i denna dimension än invandrare från 
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industriländer. En signifikant interaktionseffekt visades också mellan språkstatus och 
landstatus [F(1,85) = 10.26, p= 0.002, η2= 0.23]. Som framgår av figur 2 nedan hade 
invandrare som både talade språk med hög status och kom från industriländer mer negativa 
attityder i den här dimensionen än invandrare med annan språk- och landstatus. 
 

 

    
 
Figur 2. Interaktionseffekt språkstatus X landstatus på attityder till social status och ekonomiska värden för 
svenska språket 
 
En annan två-vägs ANOVA beräknades på attityder till vikten av att kunna svenska språket 
med invandrares språkstatus och ursprungliga länders social och ekonomiska status som 
oberoende variabler. En signifikant huvudeffekt för faktorn landstatus erhölls [F(1,85)= 
6.71, p= 0.01], vilket innebär att invandrare från utvecklingsländer tyckte att det var 
viktigare att kunna svenska språket än invandrare från industriländer. En signifikant 
interaktionseffekt visades också mellan språkstatus och landstatus [F(1,85) = 8.74, p= 
0.004, η2= 0.23]. Figur 3 visar att invandrare som talade modersmål med hög status samt 
kom från industriländer hade mer negativa språkattityder i den här dimensionen jämfört 
med invandrare med annan språk- och landstatus. 
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Figur 3. Interaktionseffekt språkstatus X landstatus på attityder till vikten av att kunna svenska språket. 
 
Resultatet med en två-vägs ANOVA på instrumentella attityder till svenska språket visade 
även på en huvudeffekt av invandrares landstatus [F(1,85)= 9.62, p= 0.003]. I detta fall 
betyder det att invandrare från länder med låg social och ekonomisk status hade mer 
positiva instrumentella attityder gentemot svenska än de från länder med hög social och 
ekonomisk status. Två-vägs ANOVA på resterande dimensioner av språkattityder visade 
ingen huvud- och interaktionseffekt av språkstatus och landstatus. 
 
För att bättre kunna förstå de språkliga variablerna som presenterades i databearbetning 
redovisas språkliga egenskaper hos undersökningsdeltagare med olika språkstatus i tabell 2. 
Som framgår av tabell 2 nedan hade undersökningsdeltagare varierande språkfärdighet, 
språkinlärning och språkanvändning utifrån sin språkstatus. Men med oberoende t-test 
visades att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan invandrare med hög och låg 
språkstatus vad gällde generell och specifik språkfärdighet, språkinlärning genom 
mediekonsumtion och språkanvändning i vardagslivet.  
 
Tabell 2. Språkliga egenskaper hos undersökningsdeltagare med olika språkstatus (M= medelvärde, SD 
=standardavvikelse). 
 

        Språkstatus        
 Hög     Låg       
  M     SD   M    SD    
Generell språkfärdighet 3.71    0.65 3.83    0.65    
Talfärdighet 3.45    0.83 3.70    0.82    
Skriftlig färdighet 3.55    0.68 3.43    0.73    
Läsfärdighet 4.14    0.65 4.26    0.62    
Förståelse 4.08    0.69 4.17    0.58    
Mediekonsumtion 13.61   2.87  15.00  2.66    
Språkanvändning 3.97    1.02   3.78    1.13    
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Korrelationsberäkningar gjordes mellan språkattityder och språkfärdighet, språkinlärning 
samt språkanvändning som visas i tabell 3. Resultatet visade att undersökningsdeltagares 
attityder till språkbrukare korrelerade signifikant positivt med språkinlärning (p<0.05) och 
språkanvändning (p<0.01). Vilket betyder att de som oftare använde svenska språket och 
läste mer svenska hade mer positiva attityder gentemot svenskar. När det gällde attityder 
till språkinlärning visades dock signifikanta negativa samband med språkfärdighet (p<0.05) 
och språkanvändning (p<0.05). Detta innebär att undersökningsdeltagare, som hade bättre 
färdighet i svenska samt oftare använde detta språk, tyckte mer illa om att lära sig svenska 
språket. Det fanns signifikant positiva samband mellan integrativa språkattityder och 
språkinlärning (p<0.01) respektive integrativa attityder och språkanvändning (p<0.01). 
Undersökningsdeltagarna som oftare använde svenska och lärde sig språket bättre i 
vardagslivet hade mer positiv benägenhet till svenska för att kunna umgås med svenskar. 
Dessutom korrelerade instrumentella språkattityder signifikant positivt med 
språkanvändning (p<0.01). Detta betyder att undersökningsdeltagare som hade mer positiva 
språkattityder i instrumentella avseende använde svenska oftare än de som hade negativa 
instrumentella attityder till svenska språket.  
 
Tabell 3. Korrelationer mellan sex dimensioner av språkattityder och språkanvändning, språkinlärning samt 
språkfärdighet. 

Språkattityder  Språkfärdighet Språkinlärning Språkanvändning 
1. Attityder till social status och ekonomiska 
värden för svenska språket 

 
-0.02 

 
0.08 

 
0.08 

2. Attityder till språkbrukare 0.18 0.26* 0.79** 
3. Attityder till vikten av att kunna svenska 
språket 

 
0.08 

 
0.08 

 
0.14 

4. Attityder till språkinlärning -0.22* -0.15 -0.22* 
5. Integrativa attityder till svenska språket 0.16 0.46** 0.76** 
6. Instrumentella attityder till svenska språket 0.10 0.18 0.28** 
* p< 0.05, ** p< 0.01 
 
 

Diskussion  
 
Den här studien har syftat till att få en bättre förståelse av Sveriges invandrares attityder till 
svenska språket genom att jämföra sex dimensioner av språkattityder av invandrare med 
olika modersmål och ursprungliga länder. De sex dimensionerna av språkattityder som i 
föreliggande studie fokuserades på är attityder till social status och ekonomiska värden för 
svenska språket, attityder till språkbrukare, attityder till vikten av att kunna svenska språket, 
attityder till språkinlärning, integrativa attityder till svenska språket, det vill säga intresset 
för språket för att kunna umgås med användare av målspråket och till sist instrumentella 
attityder till svenska språket, det vill säga benägenhet till att använda språket för att få ett 
bättre jobb, att kunna läsa facklitteratur etc. (Gardner & Lambert, 1972, refererad i Lai, 
2005). Resultatet visade tecken på att invandrares språkattityder berodde mer på deras 
ursprungliga länders sociala och ekonomiska status än på deras språkstatus. Dessutom 
antas invandrares attityder till det nya språket i tidigare forskning också kunna förknippas 
med andra språkliga faktorer. Ett annat syfte med den här studien var därför att undersöka 
korrelationer mellan dessa språkattityder och invandrares språkfärdighet, språkinlärning 
och språkanvändning. Dessa språkliga faktorer utreddes genom att respondenterna själva 
fick skatta sin svenskas användning i olika sammanhang och sin språkfärdighet som gällde 
att respektive tala, skriva, läsa och förstå samt generell färdighet i svenska. För övrigt 
betraktades mediekonsumtion i detta fall som faktorn i relation till språkinlärning. 
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Invandrares attityder till språkbrukare, till språkinlärning, integrativa och instrumentella 
språkattityder visades i detta sammanhang vara förknippade med deras språkfärdighet, 
språkinlärning och språkanvändning på olika sätt. 
 
Studiens resultat visade att invandrare från utvecklingsländer skattade det svenska språket i 
genomsnitt högre med avseende på social status och ekonomiska värden än vad invandrare 
från industriländer gjorde. Dessutom redovisades i figur 2 att invandrare med både hög 
språkstatus och hög landstatus i undersökningen värderade svenska språkets sociala status 
och ekonomiska värden mer negativt jämfört med vad invandrare med annan språk- och 
landstatus gjorde. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att landets sociala och ekonomiska 
status bidrar påtagligt till denna typ av språkattityder eftersom landstatus har en direkt 
relation med social status och ekonomiska värden för ett språk. Däremot betraktas 
språkstatus som faktorn som inte har mycket att göra med språkets sociala status och 
ekonomiska värden. När man värderar språket i denna dimension utgår man framför allt 
från socialt och ekonomiskt perspektiv. Resultaten bekräftar även andra studiers resultat 
inom detta ämne som även de har pekat på en existerande skillnad där grupper med 
respektive lägre och högre social och ekonomisk status hos landet har olika reaktion på ett 
visst språk. Anderssons (1999) studie visade på en högre värdering gällande engelska 
språkets sociala och ekonomiska status hos persisktalande som ansågs vara från landet med 
lägre social och ekonomisk status, något som även denna studie har hittat tecken på. 
Svenska språket kan därför sägas avspegla en högre social status och ett högre ekonomiskt 
värde för invandrare från utvecklingsländer i studien men inte för invandrare från 
industriländer. 
 
Enligt Lambert (1972) påverkas attityder till språkbrukare av samhällsomfattande 
stereotyper. I denna studie fanns det dock varken signifikant huvud- eller interaktionseffekt 
på attityder gentemot språkbrukare av språkstatus och landstatus mellan 
undersökningsdeltagarna. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av att stereotypiskt 
tänkande om språkbrukare enbart generaliserar egenskaper hos dessa språkbrukare, vilket 
beror på bristande kunskaper hos dem utan att innebära att människor med låg status skulle 
värdera språkbrukare högre än människor med hög status. Kulturen i stort sett anses skapa 
gemensamma värderingar, attityder eller stereotypiska tänkanden till företeelser och andra 
människor (Bodin & Fant, 2000; Heyman, 1990). Vidare hävdar Tajfel (1981, 1984) att 
stereotyper har olika sociala funktioner för gruppen som delar uppfattning om andra 
grupper. Stereotypiska tänkanden i detta fall är ett sätt att delvis tillhandahålla positiv 
differentiering till sin egen grupp, delvis erbjuda rättfärdiganden med avseende på 
planerade handlingar mot andra grupper. Trots att samtliga deltagare i studien kommer från 
olika kulturer har de bosatt sig i det svenska samhället under en viss period och därigenom 
har de mer eller mindre smält in i samma kultur. Därtill hör alla till gruppen invandrare, 
därför har de liknande attityder till människor som talar målspråket. När det gäller den egna 
gruppen kan man förmodligen ha ännu sämre inställning till gruppen än vad andra grupper 
har, om människor i gruppen anser att deras egen grupp är utsatt för stereotyper (Edward, 
1985). Därför skattade franska studenter i Lamberts studie (1972) de franska talarna mindre 
gynnsamt än vad de engelska studenterna gjorde.  
 
Resultatet av undersökningen visade även att mer positiva attityder gentemot svenska 
språkbrukare uppstod i förhållande till mer språkinlärning och oftare språkanvändning, 
vilket stämmer delvis med Ollers studie (1977) där språkfärdigheten påvisades främjas av 
positiva attityder till målspråksgruppen. I denna studie kan språkanvändning och 
språkinlärning anses som faktorer som har positiv påverkan på språkfärdighet. När 
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invandrare hyser positiva attityder till talare av målspråk skulle de verkligen oftare använda 
detta språk tillsammans med dem i vardagslivet. Detta kan också innebära att de som oftare 
använder svenska språket i vardagen har mer positiva attityder gentemot svenskarna 
jämfört med dem som sällan använder språket. Enligt Habermas (1996) får 
kommunikationen människan att känna gemenskap, samhörighet och solidaritet i och 
tillsammans med sin omgivning. Därför ju oftare invandrare använder svenska språket 
tillsammans med svenskarna desto mer tillhörighet känner de till det nya samhället. 
Emellertid påstår Ganuza och King (2005) att man är mer medveten om negativa 
egenskaper hos dem som man ofta umgås med i vardagligt liv eftersom språk kan betraktas 
som en aktivitet som man är deltagande i och språket samtidigt ger människor kunskaper 
om dessa aktiviteter (Wittgenstein, 2001). Detta beror dock även på hur lång tid människor 
har bott i det nya landet. Undersökningsdeltagarna i studien har varit bosatta i Sverige 
under en kort tid därför har de ännu inte skapat någon negativ attityd till svenskar.  
 
Invandrare från utvecklingsländer i studien värderade beträffande vikten av att kunna 
svenska språket signifikant högre än invandrare från industriländer. Detta skulle kunna 
förklaras med hjälp av Anderssons studie (1999), som även visade att finsk- och 
persisktalandes attityder till vikten av att kunna svenska språket var mer positiva, på grund 
av deras lägre sociala och ekonomiska status, än engelsktalandes attityder. En signifikant 
interaktionseffekt av språkstatus och landstatus erhölls också i den här dimensionen. 
Invandrare med hög språkstatus och landstatus ansåg att lära sig svenska var mindre viktigt 
medan de med annan status i språk och land hyste mer positiva attityder till vikten av att 
kunna språket. Landstatus betecknas här som den väsentliga faktorn för människor att väga 
ett språks betydelse. Om man behärskar ett språk som används i landet med hög social och 
ekonomisk status kan man ha fler möjligheter att skapa ett bättre liv för sig. Fastän 
språkstatus i studien inte anses vara en viktig faktor, påpekar Ganuza och King i sin 
forskning (2005) att svenska språket skattades lägre än spanska på grund av sina färre 
språkanvändare i världen. 
 
Intressant och lite förvånande var resultatet angående attityder till språkinlärning. Trots att 
undersökningsdeltagare med olika modersmål och ursprunglig bakgrund hade på något sätt 
varierande inställning till vikten av att behärska svenska språket visade sig ingen 
signifikant huvud- och interaktionseffekt av språkstatus och landstatus på attityder till 
språkinlärning. Enligt Franzén (2001) och Viberg (1987) påverkas språkinlärningen av 
språkstatus och sociala bakgrundsfaktorer men även andra faktorer kan här kopplas till den. 
Invandrares vilja att anpassa sig till den nya kulturen och avsikt att stanna i landet är 
ytterligare variabler som ger upphov till attityder gentemot språkinlärning (Franzén, 2001; 
Viberg, 1987).  
 
En annan faktor som också kan påverka attityder till språkinlärning handlar om språkligt 
avstånd, vilket innebär hur långt språken rent tekniskt ligger från varandra. Exempelvis har 
danska, norska och svenska samma ursprung och ligger därmed nära varandra. Oftast kan 
de förstå varandra även om var och en talar sitt modersmål. Uttal och sätt att bygga 
meningar skapar problem när man lär sig det andra språket. Uttalsregler och 
meningsbyggnad bundna till ens modersmål tenderar lätt att följa med in i det nya språket 
under lång tid. Ett språkligt avstånd kan spela en fula spratt vid inlärningen av ett nytt språk 
och det tar lång tid innan det nya språkets regler blir helt automatiserade (Franzén, 2001). 
Även ålder och utbildningsnivå kan bidra till språkinlärning, vilket i sin tur kan inverka på 
människors attityder. Man uppfattar vanligen att hos den som lär sig ett nytt språk i vuxen 
ålder kommer oftast en brytning att kvarstå medan däremot barn före puberteten lätt lär sig 
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både ett perfekt uttal och en funktion som brukar kallas samtalsflykt (Franzén, 2001). En 
viss undersökning (Municio & Meisaari-Polsa, 1980) visade även att de som utbildat sig 
högre lärde sig språket lättare. Dessa faktorer har dock inte undersökts i studien. Men detta 
skulle kunna vara en ingång för framtida forskning då man kan tillägga dessa faktorer och 
sedan ta reda på effekten på språkattityder.  
 
Med korrelationsanalysen visades att språkfärdighet och språkanvändning hade betydelser 
för attityder till språkinlärning, fast på ett omvänt sätt, alltså om invandrare hade bättre 
färdighet i svenska språket och oftare använde detta språk i sitt liv så minskade deras 
benägenhet till språkinlärning. Detta skulle kunna klargöras genom en företeelse som kallas 
U-formad inlärning. Med det menas att inlärande med avseende på ett visst språk först når 
en hög nivå, sedan under en period plötsligt presterar mycket sämre, för att slutligen åter nå 
en hög nivå (Viberg, 1987). Invandrare i studien som genomsnittligt läste svenska under 
knappt två år antas ha kommit fram till en svår period i språkinlärningen som därmed 
sänkte lusten att lära sig språket. En annan förklaring till detta kan anknyta till 
inlärningsformen som också spelar roll för invandrares språkinlärning. Deltagare i studien 
har lärt språket både med informell och formell inlärning och därmed kan man tänka sig att 
de är mer förtjusta i informell inlärning genom kontakt med svenskar i vardagslivet än 
formell undervisning på universitetet. Detta borde också ge språkskolor en tanke på 
huruvida det finns brist i språkundervisning för invandrare och de bör även fundera över 
hur de kan tillhandahålla en attraktiv språkundervisning för dessa.  
 
Undersökningsdeltagarna visade liknande integrativa attityder till svenska språket oavsett 
vilken språkstatus och landstatus de hade. Detta beror på att människor brukar ha mer 
integrativa attityder till språket som talas inom samhället vilka inte kan påverkas av 
människors egen språkstatus eller eget lands sociala och ekonomiska status. Lai (2005) 
beskrev på samma sätt i sin studie där Hongkongs studenter hade integrativa attityder 
gentemot kantonesiska trots engelskans högre status. I korrelationsanalysen visades att 
mera frekvent språkanvändning och mer mediekonsumtion bidrog till deltagares positiva 
integrativa attityder. Att använda målspråket ofta i olika sammanhang och att vilja få 
information om den nya kulturen präglar verkligen de inlärandes tendens till språket i 
integrativt avseende. Enligt Fishman (1964) finns det en relation mellan språkattityder och 
språkanvändning, vilket även den här studien har uppvisat. Däremot visades inget samband 
i studien mellan integrativa attityder och språkfärdighet som Gardner och Lambert hävdade. 
Ett sådant resultat skulle bero på att språkfärdighet i den här studien enbart testades genom 
en självrapporteringsmetod. Det finns risk att det kan leda till "Social desirability Bias" vid 
självskattning, vilket innebär att undersökningsdeltagaren svarar på ett socialt önskvärt sätt 
istället för hur det i själva verket förhåller sig (Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & Smith, 
2006). Respondenterna i studien skattade antagligen sin språkfärdighet på ett avvikande 
sätt jämfört med det verkliga utfallet. Ett sätt att försöka kontrollera dessa typer av bias vore 
att istället använda ett standardiserat språktest för att undersöka deltagarnas språkfärdighet. 
Men språkanvändning och konsumtion av media kan ändå ses som betydelsefulla faktorer 
som avspeglar språkfärdighet.    
 
Vad gäller instrumentella attityder till svenska språket i studien kunde konstateras att de 
med låg landstatus var de som tillskrev det svenska språket högre instrumentell funktion, 
vilket gick i linje med resultatet av Svanes studie (1987, refererad i Obeidat, 2005). Genom 
detta kan vi dra slutsatsen att landstatus är viktig för instrumentella attityder till språket. 
Det är rimligt att invandrare från länder med låg social och ekonomisk status tenderar att 
söka ett bättre jobb eller att eftersträva ett bättre liv i det land med hög social och 
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ekonomisk status. Språket är faktiskt ett effektivt verktyg som kan hjälpa dem att nå detta 
mål. Därför läser invandrare från utvecklingsländer i studien svenska språket ur det 
instrumentella perspektivet. Viberg (1987) menar också att den instrumentella attityden har 
visat sig vara mest utslagsgivande i tredje världen, där engelskan fyller en viktig funktion i 
administrativa, kommersiella och utbildningsmässiga sammanhang. Den 
korrelationsanalysen som gjordes visade att instrumentella språkliga attityder hade ett 
positivt samband med språkanvändning, vilket inte visades i någon tidigare forskning. Men 
det är inte något förvånande resultat eftersom om man lär sig språket i instrumentellt 
avseende är det säkert att de ofta skulle använda detta språk i vardagen. En studie som 
utfördes av Masgoret (2006) visade att det fanns en positiv korrelation mellan 
instrumentella attityder och språkkompetens, vilken kan ses som ett resultat av 
språkanvändning.  
 
Undersökningen utgår från invandrares modersmål och ursprungliga länder, och skillnaden 
i språkattityder däremellan, eftersom invandrares värdering av ett språk anges med 
utgångspunkt i jämförelse mellan deras egen och infödda språkanvändares språkstatus och 
landstatus. Därmed avgränsades språkstatus utifrån antal personer med språket som 
modersmål i världen. Industriländer betraktades här som länder med högre social och 
ekonomisk status än utvecklingsländer. Enligt Viberg (1987) påverkar språkinlärandes eget 
lands sociala och ekonomiska status deras attityder till målspråket. Landstatus i studien 
visades vara en avgörande faktor till språkattityder, vilket innebär att människor från länder 
med låg social och ekonomisk status värderade målspråket genomsnittligt högre än vad de 
från länder med hög social och ekonomiska status gjorde. Samtidigt visade Sverige hög 
social och ekonomisk status i sig. Högre landstatus kan ge människor bättre självförtroende, 
vilket följaktligen kan ha påverkan på deras attityder till andra företeelser. Däremot gav 
språkstatus inget betydande bidrag till språkattityder i den här undersökningen. Men man 
kan dock inte förneka Anderssons (1985) "statusprincip" eftersom språk med hög status i 
den här studien betraktades som språk med många talare i hela världen. Ett språk med hög 
status i världen betecknar emellertid inte samma status i det svenska samhället, det vill säga 
att det förmodligen inte finns många människor med detta modersmål som invandrat till 
Sverige. Som sagt, attityder är individuella och man får inte reda på vilket perspektiv 
deltagarna utgår ifrån när de svarade på enkätfrågorna. Responsbias kan uppstå som följd av 
att personerna har olika uppfattning om vad som ska betraktas som ett kriterium (Breakwell, 
Hammond, Fife-Schaw & Smith, 2006). Emellertid hade invandrare i studien med låg 
språkstatus men oavsett landstatus ändå mer positiva språkattityder jämfört med invandrare 
med både hög språk- och landstatus, därmed gav språkstatus mer eller mindre upphov till 
språkattityder. En annan brist i enkätfrågorna är att det inte tycks finnas en tydlig gräns 
mellan vissa dimensioner i språkattityder. Dessa frågor hämtades direkt från andra studier, 
vilket visar tecken på att man behöver utveckla frågorna bättre. Trots detta visades ännu 
relativt hög reliabilitet på dessa frågor gällande olika dimensioner av språkattityder i 
studien. I framtida forskning skulle man kunna förbättra uppbyggnaden av enkätfrågor på 
ett mer tillämpligt och tydligt sätt. 
 
Korrelationer mellan språkattityder och språkfärdighet, språkinlärning samt 
språkanvändning har också tagits reda på i studien. Utifrån den teologiska förklaringen till 
mänskligt beteende är språk en handling som innehåller avsikt och konsekvens (Prack, 
1995). Språkliga attityder och de språkliga faktorer som undersöktes i studien kan anses 
som språkhandlings avsikt och konsekvens vilka är relaterade till varandra. I föreliggande 
studie visades att invandrares språkfärdighet, språkinlärning och språkanvändning 
verkligen var kopplade till språkattityder på olika sätt och språkanvändning korrelerade 
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starkare med språkattityder än andra språkliga faktorer, men orsakssambanden mellan 
språkattityder och dessa språkliga faktorer var otydliga. Enligt Gardner (1979), Burstall, 
Jamieson, Cohen och Hargreaves (1974) och Fishman (1964) existerar faktiskt 
korrelationer mellan språkattityder och språkfärdighet, språkinlärning samt 
språkanvändning. Vissa forskare (Chol, 2003; Dorian, 1981) påpekar att positiva 
språkattityder kan öka användningen av språket som i sin tur främjar språkinlärning och 
inlärandens språkkompetens. Men riktningen av påverkan mellan dessa språkliga faktorer 
är en kontroversiell fråga därför att språkattityder parallellt förvärvas med språkinlärningen 
medan språkfärdighet, språkinlärning och språkanvändning också anses gynna varandra 
(Day, 1982). I fortsatt forskning kan man även använda andra typer av metod eller utgå från 
andra perspektiv för att testa invandrares språkfärdighet, språkinlärning och 
språkanvändning. 
 
Ytterligare en omständighet är studiens urval. Eftersom denna studie utgår från ett 
bekvämlighetsurval med deltagare som bara läst svenska språket i genomsnitt 1.9 år och 
genomsnittligt bott i Sverige i 2.4 år skulle det kunna vara intressant för framtida forskning 
att undersöka invandrare som har läst språket och bott i Sverige under längre tid. Å ena 
sidan kan språket hjälpa invandrare att snabbare smälta in i samhället, å andra sidan kan 
språkattityder hos invandrare med varierande nivå av kulturöverföring och anpassning se 
olika ut. I den här undersökningen har invandrare liknande språkfärdighet, språkinlärning 
och språkanvändning utifrån sin språkstatus, vilket tyder på deras jämna kulturöverföring 
och anpassning. Det är också möjligt att invandrare med enbart informell språkinlärning, 
det vill säga att lära sig språket endast genom kontakt med svenskar i vardagslivet, inte har 
samma attityder till svenska som invandrare med både informell och formell inlärning. 
Språkinlärande i målspråkmiljön respektive icke målspråkmiljön konfronteras också med 
olika belägenhet (Viberg, 1987). Invandrare, som lämnat sitt hemland och bosatt sig i det 
främmande landet, möter i detta fall flera infödda språkanvändare. Eftersom samförstånd 
mellan samtalspartner alltid eftersträvas för att få kommunikationen i hög grad att fungera 
och samtalssituationen samtidigt dock sällan kan vara jämlik (Habermas, 1996), har 
invandrare djupare upplevelser av kommunikationssituationen och mer invecklade attityder 
till det nya språket. Könsperspektiv togs inte upp i denna studie. Detta beror dels på att 
tidigare forskning inte visar att det finns könsskillnader på språkattityder, dels på att i den 
här studien är könsfördelningen väldigt ojämn. Det finns få manliga studenter i klasserna 
där jag utförde undersökningen, vilket är beroende av att kvinnor förmodligen har bättre 
kompetens i språket än vad män har, eftersom man måste klara ett prov innan de får 
komma in i denna kurs på universitetet. Man kan således säga att det är flera kvinnor som 
lyckats klara provet än män. Förslagsvis skulle man i framtida forskning, med ett 
slumpmässigt urval och bättre undersökningsmetod kunna utforska om andra faktorer som 
till exempel kön, ålder, utbildningsnivå, kontakt med målspråkgruppen och upplevelse av 
identitet eller liknande kan kopplas till språkattityder.  
 
Det mänskliga språket anses som ett värdefullt redskap för att understödja människor i att 
föra vidare kunskap, abstrakta begrepp, upplevelser, idéer, symboler och föreställningar 
över tid och rum från människa till människa, generation till generation (Söderlindh, 1984). 
Fastän svenska språket för invandrare inte kan framkalla samma djupliggande skikt inom 
deras känsloliv och personlighet som modersmålet är språket verkligen ett effektivt sätt att 
infoga dem i den nya kulturen och hjälpa dem att känna gemenskap med den nya 
omvärlden. På det sättet skulle man kunna få en djup förståelse av invandrares attityder till 
svenska genom denna studie, vilket också kan förmå människor att hjälpa invandrare att 
snabbare anpassa sig till det svenska samhället. Det finns i själva verket mycket kvar att 
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göra för invandrare att integreras i det svenska samhället. Landstatus och språkstatus hos 
invandrare är på det hela taget konstant men andra språkliga faktorer kan förändras för att 
påverka invandrares attityder till språket och språkfärdighet. Exempelvis kan man erbjuda 
invandrare bättre språkundervisning och mer chans till kontakt med svenskar för att 
förbättra invandrares språkattityder och kommunikativa kompetens. Svenskarna behöver 
också mer information om andraspråkinlärning och olika invandrargrupper. 
Kommunikationen mellan invandrare och svenskar är viktigast för att behandla problem 
som dyker upp mellan olika språkgrupper och kulturer. 
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Bilaga 1- Enkäten 
 
Jag är student från psykologiska institutionen på Stockholms universitet som ska undersöka 
invandrares attityder till svenska språket. Enkäten är anonym och ditt deltagande är 
frivilligt, du kan därför välja att avbryta när du vill. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt och de skall enbart användas för forskningsändamål. Jag är tacksam för ditt 
deltagande då din medverkan är betydelsefull för mig! 
 
Ange ditt svar på följande frågor genom att kryssa i rutan eller skriva svar på strecket. 
 
1. Kön:     Kvinna          Man            
 
2. Hur gammal är du?__________________ 
 
3. Varifrån kommer du? ____________________ 
 
4. Hur länge har du bott i Sverige?_________________ 
 
5. Vilken utbildningsnivå har du hittills? 
Grundskolan     Gymnasium     Universitet/högskola 
 
6. Vilket är ditt modersmål?                 
 
7. Har du läst svenska i ditt hemland?  Ja         Nej 
 

Om ja, hur länge har du läst svenska i ditt hemland?_____________ 
 

Om nej, hur länge har du läst svenska i Sverige?_________________ 
 
8. Hur bra tycker du att du behärskar svenska språket i generellt? 

Mycket bra   Bra   Mindre bra   Dåligt   Mycket dåligt 
 
 
9. Hur bra tycker du att du behärskar svenska språket vad det gäller att: 
         Mycket bra   Bra   Mindre bra   Dåligt   Mycket dåligt 
tala 
skriva 
läsa 
förstå 
 
10. Hur mycket tittar du på svensk TV? 
Dagligen  
2-3 gånger i veckan 
En gång i veckan 
Flera gånger i månaden 
Några gånger om året 
Aldrig 
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11. Hur mycket läser du svenska tidningar? 
Dagligen  
2-3 gånger i veckan 
En gång i veckan 
Flera gånger i månaden 
Några gånger om året 
Aldrig 
 
12. Hur mycket lyssnar du på svensk radio? 
Dagligen  
2-3 gånger i veckan 
En gång i veckan 
Flera gånger i månaden 
Några gånger om året 
Aldrig 
 
13. Vilket språk använder du: 
                                Ditt modersmål   Svenska   Annat   Tolk            
i skolan/på jobbet?                    
med svenska vänner? 
med vänner med samma modersmål? 
med vänner med ett annat 
modersmål men ej svenska? 
i hemmet?  
med myndigheter? 
 
 
 
Läs följande påstående och ringa in det alternativ (1-5) som bäst beskriver din åsikt. Det 
finns inga rätt eller fel svar. 
  
 1= helt av annan åsikt 
 2= lite av annan åsikt 
 3= svårt att säga 
 4= lite av samma åsikt 
 5= helt av samma åsikt 
 
1. Att behärska svenska ger ekonomisk makt. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
2. Att behärska svenska ger hög social status. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
3. De som talar svenska tjänar mera pengar. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
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4. Att behärska svenska antyder makt i världen. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
5. Att behärska svenska ger framgång i affärslivet. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
6. Att behärska svenska ger samhällsprestige. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
7. De som kan svenska har en högre utbildning.  
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
8. De som behärskar svenska är mindre fördomsfulla. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
9. De som behärskar svenska har lättare att få arbete. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
10. De som kan svenska har mera framgång i livet. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
11. De som talar svenska är mer utåtriktade. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
12. De som talar svenska är intelligentare. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
13. De som kan svenska är moderna. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
14. De som talar svenska är vanligtvis trevliga. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
15. Det är viktigt att kunna tala svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
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16. Det är viktigt att kunna läsa svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
17. Det är viktigt att kunna förstå svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
18. Det är viktigt att kunna skriva svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
19. Att lära sig svenska är riktigt fantastiskt. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
20. Jag njuter riktigt av att lära mig svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
21. Jag planerar att lära mig så mycket svenska som möjligt. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
22. Jag älskar att lära mig svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
23. Att lära sig svenska kan vara viktigt för mig eftersom det gör det lättare att umgås 
med vänner som pratar svenska. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
24. Att lära sig svenska kan vara viktigt för mig eftersom det tillåter mig att möta och 
samtala med flera och varierande människor. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
25. Att lära sig svenska kan vara viktigt för mig eftersom det möjliggör för mig att 
bättre förstå och uppskatta svensk konst och litteratur. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
26. Att lära sig svenska kan vara viktigt för mig eftersom jag ska kunna mer fritt 
delta i aktiviteter av den svenska kulturen. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
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27. Att lära sig svenska kan vara viktigt för mig eftersom jag kommer att behöva det 
för min framtida karriär. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
28. Att lära sig svenska kan vara viktigt för mig eftersom det gör mig till en mer 
kunnig person. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
29. Att lära sig svenska kan vara nyttigt för mig eftersom jag tycker att det är viktigt 
för att få ett bra jobb. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 
30. Att behärska svenska kan vara viktigt för mig eftersom andra människor ska 
respektera mig mer om jag har kunskap av ett främmande språk. 
          1           2           3           4           5 
  helt av annan åsikt                 helt av samma åsikt 
 

            
Tack för din medverkan! 

 


