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Abstract 
This thesis is concerned with adult L1 attrition in the case of highly-educated long-term 
Polish immigrants in Sweden. The study sheds light on two classical issues pertaining to 
L1 attrition, namely what happens to a fully developed mature language system in an 
immigrant context, and why it happens. Specifically we aim to answer the following 
questions: (1) Are Polish speakers in Sweden different from comparable individuals in 
Poland with respect to (i) judgement and use of a number of Polish linguistic features (se 
keywords below), and (ii) hesitation phenomena, i.e. ability to be quick and easy and 
linguistic insecurity? (2) Is the variation in linguistic results dependent on how often and 
in what context the Polish language is used and/or which attitudes the individuals have 
towards it as well as how long they have been living in Sweden? One of the main 
contributions of the study regards methodology. The data is analysed in three steps: an 
initial focus on group comparisons shifts to the analysis of individual results in relation to 
the variation observed in the comparison group, and finally to a holistic view of the 
attrition effects or their absence. It is suggested that in studies on adult L1 attrition, where 
the effects are expected to be relatively cosmetic, the range of the linguistic behaviour in 
the comparison group as a reference point as well as a holistic perspective on individual 
results gives a more truthful picture of the attrition process. In addition the study shows 
that attrition effects are present in some individuals (60 %) to a different degree. The 
most common effect overall is linguistic insecurity followed by the overuse of 1st person 
pronouns as explicit subjects and to a lesser degree by the overuse of 3rd person 
pronouns. Surprisingly there is a scanty effect on the other hesitation phenomenon, i.e. 
the ability to be quick and easy. No or limited effects are observed in other structural 
areas which basically supports previous findings on L1 adult attrition. Finally, the 
presence versus absence of the attrition effect cannot be straightforwardly related either 
to language use, attitudes or length of residence, with one exception being linguistic 
insecurity. 
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Moim Nauczycielom 
Till mina lärare 
To my teachers 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moja wierna mowo, 
służyłem tobie. 

Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, 
żebyś miała i brzozę i konika polnego i gila 

zachowanych w mojej pamięci. 
 

(Czesław Miłosz, z tomiku „Miasto bez imienia”, 1969) 
 
 
 
 
 
 

Mitt trogna modersmål, 
jag tjänade dig. 

Varje natt ställde jag framför dig skålar med färg, 
för att du skulle ha björk, ängssyra och domherre 

bevarade i mitt minne. 
 

(Czesław Miłosz, ur ”Staden utan namn”, 1969, 
tolkning från polska Knut Ahnlund och Katarina Gruber)  
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Kapitel 1 
 

Inledning 
 
 
 
 
Behovet av att öka kunskapen om hur invandrarspråken (som ibland kallas de nya 
minoritetsspråken) i Sverige utvecklas i jämförelse med hur utvecklingen ser ut i 
ursprungsländerna, framhölls redan under det tredje nordiska tvåspråkighetssym-
posiet 1980 (Stedje, 1981: 291). Vid samma tillfälle påpekades även att forskning 
om de nya minoritetsspråken borde utgöra en betydelsefull del av tvåspråkighets-
forskningen i Sverige. Med tanke på att det har gått 30 år sedan uttalandet, har det 
hänt förvånansvärt lite inom området. Bristen på empiriska studier av de nya 
minoritetsspråken uppmärksammades återigen i början av 2000-talet av 
Hyltenstam (2005: 1095). Föreliggande arbete belyser det polska språkets 
utveckling i andraspråksmiljö och bidrar därmed till kunskapen om Sveriges nya 
minoritetsspråk. 

Antalet polsktalande i Sverige har successivt ökat sedan andra världskriget till 
följd av humanitär, politisk och ekonomisk immigration från Polen och uppskattas 
för närvarande till drygt 60 000. Polska språket är Polens officiella språk och 
indelas vanligtvis i sex dialekter. Det talas som förstaspråk av cirka 37 miljoner 
(97 %) av Polens befolkning samt av cirka 10-12 miljoner personer bosatta 
utanför Polen, både som immigranter och som nationella minoriteter. Polska är ett 
västslaviskt språk liksom t.ex. tjeckiska och slovakiska. Bland de västslaviska 
språken är det störst med hänsyn till antalet talare, och i den slaviska 
språkgruppen som helhet är polska det tredje största språket efter ryska och 
ukrainska.  

Trots att antalet polsktalande i Sverige har vuxit gradvis sedan andra 
världskriget, finns det få undersökningar om polska språkets utveckling i Sverige. 
Det första arbetet om polska i Sverige var en fallstudie om förstaspråksattrition 
hos barn publicerad 1953, där även resultat från en undersökning av vuxnas språk 
rapporteras (Zaręba, 1953). Undersökningen fokuserade på språkliga lån samt 
språkbytes- och språkförlustsprocesser. Den innehåller även ett resonemang om 
relationen mellan språkliga förändringar och en rad utomlingvistiska variabler. 
Övriga studier om polska i Sverige, från 1980- och 1990-talen, handlar främst om 
barns inlärning av det polska kasussystemet (t.ex. Laskowski, 1993). 



Förstaspråksattrition hos vuxna 

 

20

I föreliggande studie belyses det polska språkets utveckling i Sverige med 
utgångspunkt i forskning om förstaspråksattrition bland immigranter. Migration, 
vare sig den sker frivilligt eller påtvingas av yttre omständigheter, resulterar bland 
annat i att individens språkliga situation förändras. Dels används modersmålet inte 
längre i samma utsträckning som i hemlandet och dess självklara ställning som 
dominerande kommunikationsverktyg försvagas. Dels fokuserar man i de flesta 
fall på att lära sig det nya landets språk och målinriktade ansträngningar krävs för 
att hålla modersmålet vid liv. Inte sällan begränsas kontakten avsevärt eller 
förloras helt av olika anledningar. Effekter av den förändrade språkliga situationen 
kan observeras i både muntlig och skriftlig produktion på förstaspråket och på alla 
språkliga nivåer. Dessa effekter har fått benämningen förstaspråksattrition (jfr 
Grosjean, 1982: 238). 

Forskning om förstaspråksattrition hos immigranter gavs en samlad forsknings-
agenda i början av 1980-talet, och den har sedan dess snabbt etablerat sig inom 
tvåspråkighetsfältet. Tre klassiska frågor har sysselsatt forskningen i nästan 30 år 
och de är fortfarande aktuella: Vad händer med en immigrants förstaspråk i 
andraspråksmiljö, hur sker förändringen, och varför? Föreliggande studie 
fokuserar på frågorna vad och varför, med tonvikt på förstaspråksattrition hos 
vuxna immigranter. Beträffande attritionens vad undersöks strukturella aspekter 
som traditionellt anses vara tämligen opåverkade av attrition om immigranten 
kommit till den nya språkliga miljön i vuxen ålder, men där det finns motstridig 
evidens, dvs. vissa studier tyder på att strukturerna är opåverkade av attrition 
medan andra studier visar motsatsen (jfr t.ex. Gürel, 2008). Dessutom undersöks 
psykolingvistiska aspekter av förstaspråksattrition, sådant som till exempel kan ta 
sig uttryck i form av olika tvekfenomen. Dessa aspekter har inte tidigare utforskats 
i någon större omfattning inom attritionsforskningen. När det gäller attritionens 
varför studeras effekten av vuxna immigranters språkanvändning, attityder och 
vistelselängd. Vikten av att inom attritionsforskningen studera dessa faktorer har 
påpekats av många forskare (t.ex. Andersen, 1982; de Bot, 2001; Köpke & 
Schmid, 2004). Hittills har man dock inte övertygande kunnat lägga fram belägg 
för tydliga samband mellan den språkliga utvecklingen och dessa tre faktorer.  
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att öka kunskapen om 
attritionseffekter på vuxnas förstaspråk i en immigrationskontext samt att belysa 
utomlingvistiska faktorers inverkan på attrition. Inom ramen för det övergripande 
syftet fokuseras polsktalande i Sverige och i undersökningen diskuteras (i) 
deltagarnas metalingvistiska förmåga avseende strukturer i det polska språket som 
i tidigare explorativa studier av polska har visat sig känsliga för attritionspåverkan 
i immigrationskontext, (ii) attritionspåverkan på dessa strukturer i deltagarnas 
språkbruk, (iii) deltagarnas användning av explicita personliga pronomen för 
markering av subjekt, (iv) tvekfenomen samt (v) i vilken utsträckning deltagarnas 
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språkliga resultat kan förklaras av deras språkanvändning, attityder och 
vistelselängd.  

Specifika forskningsfrågor är: 
 
1. Skiljer sig polskan hos vuxna polsktalande immigranter i Sverige från 

jämförbara personer i Polen med avseende på: 
(a) bedömning respektive användning av 

- genitivrektion och negationens genitiv? 
- maskulina genitivändelser i singular och i plural? 
- reflexiva verb? 

(b) användning av explicita pronomen i 1:a respektive 3:e person? 
(c) tvekfenomen 
 

2. Är variationen i språkliga resultat hos de polskspråkiga individerna i 
Sverige beroende av i vilken utsträckning och i vilka sammanhang de 
använder polska och/eller vilka attityder de har till sitt språk samt av hur 
länge de har bott i Sverige?  
 

3. Hur förhåller sig de individuella språkliga resultaten hos de polskspråkiga 
individerna i Sverige till den variation som kan observeras hos jämförbara 
individer i Polen? 

 
1.2 Avhandlingens uppläggning 
 

Avhandlingen består av sju kapitel. Efter det inledande kapitlet beskriver kapitel 2 
undersökningens teoretiska ramar. Kapitel 3 presenterar en bakgrund till den 
polska gruppen i Sverige medan kapitel 4 ger en kortfattad beskrivning av 
forskning om det polska språket i andraspråksmiljö samt en beskrivning av vilka 
grammatiska strukturer som studien fokuserar på. Kapitel 5 ägnas åt 
metodbeskrivning, och i kapitel 6 redovisas resultaten. I det sjunde och sista 
kapitlet diskuteras resultaten, följt av en sammanfattning av avhandlingens 
viktigaste slutsatser.  
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 

Kapitel 2 
 

Teoretiska perspektiv 
 
 
 
 
I detta kapitel behandlas flera olika teoretiska perspektiv som har inspirerat denna 
studie. I avsnitt 2.1 presenteras centrala perspektiv på förstaspråksattrition. I 
avsnitt 2.2 diskuteras forskning om strukturell attrition i vuxnas språk. Avsnitt 2.3 
behandlar tvekfenomen utifrån förstaspråksattritionsperspektiv. Slutligen förs i 
avsnitt 2.4 ett resonemang kring språkanvändningens, attitydernas och vistelse-
längdens betydelse för attritionseffekter.  
 
2.1 Vad är förstaspråksattrition? 
 

Med förstaspråksattrition avses rent allmänt en försämring av kunskaper i en 
persons tidigare fullständigt utvecklade modersmål (Gardner, 1982: 24; Köpke & 
Schmid, 2004: 5; se även Köpke & Schmid, 2004: 8; Schmid & de Bot 2004: 
226). Försämringen inträffar vid byte från en språklig miljö (förstaspråksmiljö) till 
en annan (andraspråksmiljö), oftast i samband med migration (van Els, 1986; 
Field, 2004; jfr även Hyltenstam & Viberg, 1993).  

Förstaspråksattrition uppstår både hos barn och hos vuxna (jfr Grosjean, 1982: 
238). Emellertid vet man att det är en mycket mindre spektakulär företeelse och 
har ett långsammare förlopp i vuxen ålder än hos barn och individer som har 
lämnat förstaspråksmiljön före puberteten (t.ex. Bylund Spångberg, 2008; 
Kaufman & Aronoff, 1991; Montrul, 2008: 63; Turian & Altenberg, 1991; 
Schmid, 2009: 173-174; Zaręba, 1953: 110).  

Inte desto mindre uppmärksammades under 1980-talet förstaspråksattrition hos 
vuxna i samband med ett ökat intresse för att systematiskt beskriva språkliga 
förändringar i vuxen ålder. Syftet med att kartlägga vuxnas språkliga utveckling är 
att få överblick över språkutvecklingen under hela livsförloppet (Hyltenstam & 
Obler, 1989: 2; jfr även Schmid, 2009: 179-180). 

Grosjean hävdade i sin klassiska bok (1982: 237-239) att förstaspråksattrition i 
vuxen ålder är ett fenomen som förmodligen är nästan lika vanligt som 
språkinlärning, men kanske inte lika accepterat. Attrition inträder i allmänhet när 
förstaspråket medvetet väljs bort och inte längre används eller när livets 
omständigheter gör att detta språk inte längre behövs. Enligt Grosjean yttrar sig 
attrition hos vuxna främst genom påverkan på språkproduktionen. Vidare menade 
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han att en omfattande omedveten kodväxling förekommer och att språkets 
ljudsystem påverkas både vad gäller de prosodiska dragen och uttalet av enskilda 
ljud. Skrivfärdigheten är i avsevärd grad utsatt om man inte målinriktat vidtar 
upprätthållande åtgärder. Förståelsen påverkas inte nämnvärt med undantag av då 
ny terminologi och nya vardagliga uttryck tillkommer i förstaspråksmiljön som 
individen inte fått lära sig på grund av att hon/han inte har haft kontinuerlig 
kontakt med modersmålsutvecklingen i hemlandet. Slutligen påpekade Grosjean 
att attrition hos vuxna är en långsam process. Betraktat ur Grosjeans perspektiv är 
attrition en följd av vissa speciella omständigheter som har med språkval och 
språkanvändning att göra, vilket implicit betyder att förstaspråksattrition inte är en 
kategorisk konsekvens av tvåspråkighet och migration (jfr även Seliger, 1996: 
606; Sharwood Smith, 1989: 186). Språkanvändningsperspektivet behandlas 
närmare i avsnitt 2.4.1. 

Hyltenstam och Viberg (1993: 28) karakteriserar också attrition som en 
långsam och reversibel process som omfattar spannet från milda tillgänglighets-
problem (svårt att hitta ord) till en partiell glömska och möjligen total förlust. 
Föreställningen om en potentiell omvändbarhet av förstaspråksattrition hävdas 
även av Seliger (1996: 613) som väcker frågan om attrition betyder en permanent 
förlust eller om det är möjligt att reaktivera rester av språket alternativt återta ett 
förstaspråk som man en gång behärskat på en viss nivå. Seliger åberopar den 
kritiska perioden och lägger fram hypotesen att om en individ har lärt sig ett 
förstaspråk och förlorat det av någon (icke-patologisk) anledning, bör hon/han 
kunna återinlära språket som vuxen, men utan de begränsningar som den kritiska 
perioden implicerar.  

Det finns fem intressanta studier som har testat antaganden om risken att totalt 
förlora sitt förstaspråk och om attritionens potentiella omvändbarhet: Hyltenstam, 
Bylund, Abrahamsson och Park (2009), Pallier, Dehaene, Poline, LeBihan, 
Argenti, Dupoux och Mehler (2003), Stolberg och Münch (2010), Ventureyra och 
Pallier (2004) samt Ventureyra, Pallier och Yoo (2004). Förutom dessa studier har 
tidigare fallstudier visat att ett språk som tycks vara bortom tillgänglighetsgränsen 
faktiskt kan komma tillbaka under speciella reaktiveringsomständigheter, som 
t.ex. hypnos (Footnick, 2007; Fromm, 1970; Ås, 1962). Av de uppräknade 
studierna rör endast studien av Stolberg och Münch (2010) fallet då individen bröt 
kontakten med förstaspråket i vuxen ålder, varför denna studie redovisas 
utförligare.  

Denna fallstudie följde en tysktalande kvinna som under 55 år i USA inte haft 
nämnvärd kontakt med sitt förstaspråk, tyska. Hypotesen var att attritionseffek-
terna skulle minimeras som en följd av reaktivering av språket under fyra års 
inspelningssessioner där forskare intervjuat henne. Det visade sig att lexikon och 
ordåtkomst var mest påverkade, men att dessa områden också under reaktive-
ringsperioden återhämtade sig bäst. Av detta drog man slutsatsen att det var 
möjligt att vända attrition och att det är tillgänglighet som påverkas, inte 
underliggande kunskap. I undersökningen observerades tecken på både syntaktisk 
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och morfologisk attrition och dessa minskade inte i nämnvärd grad under reaktive-
ringsperioden. Stolberg och Münch hävdar dock inte att det är svårare att vända 
eventuell attrition i syntax och morfologi, även om deras resultat verkar tyda på 
det: även om morfologi och syntax inte påverkas särskilt mycket, resulterar inte 
reaktivering i att dessa effekter minskar i samma höga grad som lexikala problem. 
Deras studie visar att lexikosemantiska attritionseffekter och tillgänglighets-
problem är reversibla, men att det inte är säkerställt hur det förhåller sig med 
syntax och morfologi.  

På senare tid har det även hävdats (Montrul, 2008: 82) att om förstaspråket är 
fullständigt utvecklat, är de första vanliga tecknen på attrition olika typer av 
lexikala tillgänglighetsproblem, t.ex. svårigheter med att finna ord (jfr även 
Schmid & Köpke, 2009). Hit räknas även en aktivering av det Montrul kallar ”en 
medveten ordsökningsprocess” (s. 83). Medveten ordsökningsprocess innebär att 
man högt resonerar kring problemet att komma på ordet, något som behandlas 
närmare här i avsnitt om tvekfenomen (2.3). Attrition hos vuxna verkar snarare 
vara en minskning av nödvändiga resurser för att utnyttja existerande 
språkkunskaper än en påverkan på underliggande kunskap (Montrul, 2008: 90; jfr 
även Seliger & Vago, 1991: 4). 

Pavlenko (2004: 54) anlägger ett strikt perspektiv på förstaspråksattrition. Hon 
menar att endast permanenta förändringar i språket kan räknas som förstaspråks-
attrition, förutsatt att dessa kvarstår i förstaspråksmiljön och att samma företeelse 
har testats på olika sätt.  

 
2.1.1 Grader av attrition 
 

Generellt får uppfattningen om förstaspråksattrition i vuxen ålder som definitiv 
språkglömska inget stöd (Herdina & Jessner, 2002; jfr även Montrul, 2008: 90). 
Herdina och Jessner (2002: 95) påpekar att antaganden om total förlust som 
gjordes i början av attritionsforskningen kunde ha berott på att attritionsstudier då 
var influerade av studier om afasi och språkförlust till följd av trauma, dvs. en 
plötslig neuropsykologiskt orsakad förlust av performans och kompetens. 
Förstaspråksattrition är dock som redan nämnts en gradvis process och mycket 
mindre dramatisk än en abrupt total språkförlust (Herdina & Jessner, 2002: 96). 
Det kan för en utomstående vara svårt, åtminstone i tidiga faser, att märka 
attrition. Individen är kapabel att kontrollera sin språkproduktion genom interna 
kompensatoriska strategier och osynliggör därmed eventuella svårigheter (Herdina 
& Jessner, 2002: 97). Men, finns det ”faser” av attrition hos en vuxen individ, i 
form av en linjär utveckling? Vad skulle i så fall vara den första fasen och vad 
skulle vara den sista? 

De Bot och Clyne (1994) kunde i en longitudinell studie av nederländska 
immigranter i Australien över huvud taget inte observera attrition och drog 
slutsatsen att om attrition inte inträder under de tio första åren efter 
immigrationen, är det föga sannolikt att den någonsin inträder (s. 17). Hutz 
(2004), som också utförde en longitudinell undersökning bland tyska immigranter 
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i USA, kunde visserligen observera attrition, om än inte särskilt uttalad, men 
noterade att effekterna av attrition kunde fördröjas med hjälp av ökade kontakter 
med förstaspråket (s. 203).  

Slutligen visade Stolbergs och Münchs (2010) studie (redovisades ovan) 
reaktiveringens betydelse för att vända effekterna av attrition. De anför en 
intressant idé (s. 29, efter Louden, 1999: 428) att om språket konserveras eller 
fryses in på en viss nivå vid en viss tidpunkt, går det att snabbt återvända till 
denna nivå under en reaktiveringsprocess. 

En distinktion som Andersen (1982: 85) föreslår mellan dysfunktionell attrition 
och mild attrition torde vara användbar för att klassificera attrition hos vuxna (se 
även avsnitt 2.1.2.1). Dysfunktionell attrition avser en sådan förlust av språk-
kunskaper som leder till försämring av förmågan att kommunicera och överföra 
information. Dysfunktionell attrition betyder också en sådan påverkan på språket 
som är stigmatiserande för individen, dvs. framkallar negativa bedömningar från 
kompetenta talares sida. Den kan också orsaka känslor av osäkerhet, otillräcklig-
het och utanförskap hos den berörda individen. Mild attrition avser däremot alla 
andra typer av påverkan som visserligen kan mätas, men som inte har negativa 
kommunikativa, sociala och/eller affektiva effekter.  
 
2.1.2 Performans och kompetens vid förstaspråksattrition 
 

I tidigare avsnitt diskuterades möjligheten att helt förlora sitt språk vid attrition, 
vilket aktualiserar ytterligare en dimension inom attritionsforskningen, nämligen 
huruvida attrition gäller performans eller kompetens och hur detta kan undersökas. 
I det följande redovisas tankegångar av relevans för denna aspekt. 
 
2.1.2.1 Sharwood Smith (1983a, 1983b, 1989, 2007) samt Sharwood Smith och 
van Buren (1991) 
 

Sharwood Smith var först med att hävda vikten av att ta hänsyn till om iakttagna 
attritionseffekter kan härledas till förändringar i språkets underliggande 
representation (vilket skulle kunna kallas divergent kompetensförändring) eller 
om dessa förändringar snarare beror på hur denna stabila kunskap (kompetens) 
används (vilket skulle kunna kallas divergent performansförändring). Vissa 
attritionseffekter kan tillskrivas avvikande eller ovanliga sätt att använda den 
existerande kunskapen och svårigheter med att kontrollera underliggande kunskap, 
medan andra kan betyda förändringar av underliggande representation. Sharwood 
Smith föreslog att attritionsförändringar kan yttra sig i tre faser: 
 

I. Systematiska avvikelser i performansen/bristfällig kontroll av till-
gängligheten till existerande kunskap, medan kompetensen förblir 
stabil. 
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II. Övergångsfas när talaren har en ny externt begränsad varietet av 
förstaspråket, men kan växla tillbaka till standardnormen när 
situationen så kräver, t.ex. när hon/han återvänder till förstaspråks-
miljön. 

 
III.  Ny kompetens träder fram. 
 

Sharwood Smith avser dock inte en enkelriktad progressiv förändring från den ena 
fasen till den andra. I många fall medför attrition svårigheter att kontrollera två 
lingvistiska system snarare än att något av systemen modifieras (fas I). Även om 
fas III innebär en reducering av strukturer i den språkliga repertoaren, vilket skulle 
kunna benämnas ”förlust”, är det inte uteslutet att det i stället sker ett tillskott av 
strukturer som berikar individens språkliga tillgångar. Sharwood Smith antar att 
om attrition skulle leda till divergent kompetens (fas III), torde denna belägenhet 
ändå kunna vändas med en rekativeringsperiod och en annan ny kompetens som 
följd. Vidare menar han (och åberopar Clynes forskning från 1980) att divergent 
kompetensförändring även kan innebära typologisk förändring. 

Vad gäller divergent performansförändring hävdar Sharwood Smith att berörda 
individer antingen kan vara medvetna om pågående processer eller att de använder 
sig av nästintill automatiserade avvikelser i performansen utan att vara medvetna 
om dem. Han föreslår även att riktigt många omedvetna avvikelser i performansen 
skulle kunna vara ett tecken på kompetensförändringar. För att göra kompetensen 
relativt transparent rekommenderar dock Sharwood Smith och van Buren 
grammatikalitetsbedömningar, en vedertagen metodologi (jfr Altenberg & Vago, 
2004). Slutligen ett citat som lyfter fram betydelsen av att inkludera performans-
/kompetensdikotomi inom attritionsforskningen.  
 

”(…) what is sometimes called ’losing’ a language provides data which suggest in a 
particularly compelling way how important it is to distinguish between the complex and 
unusual exploitation of current knowledge systems, and the slower process of developing 
new competences. The study of performance can be carried out to some extent in its own 
right.” (Sharwood Smith: 1983b, s.57) 

 
2.2 Strukturella aspekter av förstaspråksattrition  
 

Syftet med att studera strukturella aspekter av förstaspråksattrition är bland annat 
att skapa en deskriptiv och förklarande klassifikation av attritionseffekter i 
morfologi och syntax (Seliger, 1991: 7; jfr Montrul, 2004: 126). Samtidigt har det 
påpekats att attrition är selektiv och inte angriper alla aspekter av språket på 
samma sätt (t.ex. Seliger, 1991: 228; se också Montrul, 2008: 66, jfr även 
Montrul, 2004: 126), samt att det är svårt att tänka sig att grammatiska aspekter av 
ett fullständigt inlärt förstaspråk faktiskt kan försämras vid attrition (Seliger; 
1996: 616).  

Med växande empirisk evidens har det på senare tid hävdats att strukturell 
attrition av ett fullständigt inlärt förstaspråk inte är omöjlig, även om den sker 
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långsamt och selektivt (Gürel, 2008). Montrul (2008: 63) gör gällande att det 
grammatiska systemet inte kan undergå några djupare förändringar under attrition. 
Om grammatiken har utvecklats och varit stabil under en viss tid (vilket är fallet 
om en individ har lämnat förstaspråksmiljön som vuxen), är det inte sannolikt att 
kompetensnivån kommer att påverkas (Montrul, ibid.). Utifrån den generativa 
inriktningen är det naturligtvis av högsta vikt att veta om det som observeras är ett 
tecken på en djupare, systematisk förändring eller blott (Seliger, 1991: 7, min 
markering; jfr även Montrul, 2008) ett tillgänglighetsproblem.  

Undersökningar av strukturella aspekter av förstaspråksattrition hos vuxna har 
resulterat i motsägande resultat. I vissa studier har attritionseffekter påvisats (t.ex. 
Ben-Rafael, 2004; Jarvis 2003; Pelc, 2001; Ribbert & Kuiken, 2010; Sorace, 
2000; Toribio, 2001; Tsimpli, Sorace, Heycock, Filiaci & Bouba, 2003), medan 
inga eller svaga effekter har observerats i andra (t.ex. Altenberg, 1991; de Bot & 
Clyne 1994; de Bot, Gommans & Rossing, 1991; Hutz, 2004; Köpke & 
Nespoulous, 2001). I tabell 2.1 sammanställs studier av strukturell förstaspråks-

Tabell 2.1. Studier av strukturell förstaspråksattrition i vuxen ålder. 
 

Studie  Förstaspråk Andraspråk 

Altenberg 1991 tyska engelska 

Ben-Rafael 2004 franska hebreiska 

de Bot och Clyne 1994 nederländska engelska 

de Bot m.fl. 1991 nederländska franska 

Gürel 2004 turkiska engelska 

Hutz 2004 tyska engelska 

Isurin 2007 ryska engelska 

Jarvis 2003 finska engelska 

Keijzer 2007 nederländska engelska 

Kim, Montrul och Yoon 2010* koreanska engelska 

Köpke 2002 tyska engelska 

Pelc 2001 grekiska engelska 

Schmid 2002 tyska engelska 

Silva-Corvalán 1991 spanska engelska 

Silva-Corvalán 1994* spanska engelska 

Sorace 2000 italienska engelska 

Toribio 2001 spanska engelska 

Tsimpli m.fl. 2003 grekiska, italienska engelska 

Tsimpli m.fl. 2004 grekiska, italienska engelska 

Ribbert och Kuiken 2010 tyska nederländska 
 

* Studien omfattar individer från olika generationer. 
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attrition i vuxen ålder. I de två nästföljande avsnitten presenteras två teoretiska sätt 
att se på strukturell attrition som särskilt inspirerat denna studie. 
 
2.2.1 Seliger och Vago (1991) 
 

Seliger och Vago (1991) hävdar att strukturella attritionseffekter främst består av 
olika typer av förenklingar och föreslår en indelning av dessa i (i) externt 
betingade och (ii) internt betingade. Med externt betingade effekter menas att ett 
element, en form eller en konstruktion i förstaspråket, formas i likhet med 
andraspråket. Dessa effekter har haft olika benämningar, bl.a. tvärspråkligt 
inflytande. När det gäller språkets syntaktiska nivå tar sig tvärspråkligt inflytande 
uttryck i att regler från andraspråket utvidgas eller överförs till förstaspråket. I den 
polsk-svenska kontexten skulle det exempelvis kunna vara att V2-regeln, som är 
karakteristisk för svenska, tillämpas i polska, att emfatisk utbrytning överförs till 
polskan, eller att genitivattributet ges framförställd placering inom nominalfrasen, 
i motsats till den efterställda placeringen det har i polska. Med internt betingade 
effekter avses förändringar av den språkliga formen som en följd av antingen 
universella principer eller förhållanden inom det specifika förstaspråket. 

Vad gäller universella principer anser man att olika formers status, markerade 
vs omarkerade, inverkar på hur dessa påverkas vid attrition. Enligt Seliger och 
Vago bevaras omarkerade former i motsats till markerade som ersätts av de 
omarkerade (se även nästa avsnitt 2.2.2 för resonemang om attritionseffekter på 
markerade vs omarkerade strukturer inom det generativa paradigmet). Vad gäller 
förhållanden inom det specifika förstaspråket hävdar Seliger och Vago att dessa i 
första hand gäller morfologi och innebär olika typer av utjämningar. Analogisk 
utjämning leder till att ett oregelbundet mönster elimineras och ersätts med ett mer 
regelbundet mönster. För polska skulle det exempelvis kunna betyda att oregel-
bundna verb, t.ex. jechać ’åka’, stać ’stå’ böjs enligt ett regelbundet mönster, eller 
att ett oregelbundet böjningsmönster för substantivet ręce ’plural av hand’ ersätts 
med ett regelbundet. Paradigmutjämning betyder att regelbundna växlingar av 
morfem reduceras, vilket leder till mer likformiga böjningsmönster. För polska 
skulle det kunna betyda reducering av olika typer av konsonant- och vokaländ-
ringar, t.ex. pies ’hund’ (se exempel 2.1). 

 
Exempel 2.1. 

 

Kasus Standardböjning Potentiell reducering 
N. pies pies 
G. psa *piesa 
D. psu *piesowi/*piesu? 
A. psa *piesa 
I. psem *piesem 
L. psie *piesie 
V. psie *piesie 
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2.2.2 Sorace (2000, 2004) 
 

Sorace (2000, 2004) har hävdat att syntax i snäv mening inte undergår attrition. 
Däremot är strukturer som ligger i gränssnittet mellan syntax och andra kognitiva 
system som lexikosemantik och diskurspragmatik, instabila vid attrition. Dels 
utgår Sorace (2000: 721) från att det finns två typer av drag i morfosyntaxen, 
sådana som förutom att de är relevanta morfosyntaktiskt även är relaterade till 
mening (innehåll), s.k. tydbara drag, samt sådana som enbart har formell 
betydelse, s.k. otydbara drag. Exempel på tydbara drag är tempus, aspekt och 
användning av nollsubjekt vs explicita subjekt (se Montrul, 2004). Exempel på 
otydbara drag är kongruens, kasus, genus och numerus (Montrul, ibid.). Sorace 
utgår från markerade och omarkerade strukturers stabilitet vid förstaspråksattrition 
och menar att markerade strukturer är känsliga för attritionseffekter (s. 724). 

Utifrån Soraces perspektiv är sålunda den tydbara och markerade 
prodropparametern inte stabil vid attrition. Hon hävdar att ”it appears that the 
distribution of overt pronominal subjects broadens, while the distribution of null 
subjects becomes correspondingly more restricted.” (2000: 721). Både Sorace 
(ibid.) och studier av Tsimpli m.fl. (2003, 2004) visar att prodropparametern inte 
försvinner helt vid attrition, men att en ökning av explicita pronomen i förhållande 
till förstaspråkmiljön observeras (jfr Montrul, 2004: 127). Det antas även att 
processen överanvändning/redundant användning av explicita pronomen i sub-
jektsposition kan tolkas som tvärspråkligt inflytande från majoritetsspråket, vilket 
i de aktuella studierna var ett icke-prodropspråk (Montrul, 2004: 138, 2008: 80; 
Sorace, 2004: 144). 

Antagandet om avmarkering vid attrition har dock tidigare ifrågasatts av 
Sharwood Smith och van Buren (1991) samt Platzack (1996). Sharwood Smith 
och van Buren hävdar att markerade parametrar, t.ex. prepositionsstrandning eller 
nollsubjekt bevaras vid attrition. Orsaken till det är att relevant evidens från 
förstaspråket saknas under attrition och därmed kan inte parametrar ställas om. 
Enligt Platzack glöms inte markerade parametrar av modersmålet vid attrition, 
eftersom det system som lärts in under den kritiska perioden är ristat i hjärnan och 
endast kan skadas om hjärnan skadas. Platzack hänvisar till en studie av 
Håkansson (1995) om återinlärning/reaktivering av svenska som inte talats sedan 
barndomen. Studien visar att den markerade V2-parametern inte har påverkats av 
flera års vistelse utanför den svenska miljön, medan kongruens och korrekt 
användning av finita verbformer hade påverkats. Slutsatsen är att språkets starka 
eller markerade drag inte avmarkeras vid attrition.  

 
2.3 Tvekfenomen och förstaspråksattrition  
 

Som framgått av resonemangen i avsnitt 2.1 kan förstaspråksattrition hos vuxna 
bland annat visa sig på performansnivå genom tillgänglighetsproblem, dvs. 
svårigheter med ordåtkomst i onlineprocessning. Detta kan observeras i bildnamn-
givningsuppgifter eller i eliciterat tal, när individen högt kommenterar sina 
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svårigheter med att få fram ord. Tidigare studier har bidragit med belägg för 
problem med lexikal tillgänglighet (t.ex. Ammerlaan, 1996; Hulsen, 2000; Köpke, 
2002; Soesman, 1997; Yaĝmur, 1997). Att undersöka tvekfenomen som ett 
möjligt tidigt tecken på problem med språkproduktionen har dock ännu inte 
utvecklats i någon större utsträckning. 

På basis av en pilotstudie (Lubińska, 2003) gjordes en bedömning att 
tvekfenomen är ett lovande område för attritionsstudier i den polsk-svenska 
kontexten. Den teoretiska utgångspunkten för att vidare studera tvekfenomenen 
var två hypoteser formulerade av Andersen (1982): 
 

1) An LA will speak at a slower rate with more frequent hesitations, pauses, repairs, false 
starts, etc. than an LC of the same language. (Andersen: 1982, s.112) 

 
2) An LA will exhibit insecurity in his competence in language X. This will be evident in 

his own unsolicited comments, in an interview or questionnaire, or through ethno-
graphic participant-observation techniques. (Andersen: 1982, s.112-113) 

 
Den första hypotesen benämnde Andersen reducerad snabbhet och ledighet och 
den andra språklig osäkerhet.1 Andersens första antagande var att förstaspråket 
hos en attritionspåverkad individ (i hans terminologi LA) jämfört med en individ 
vars språk inte undergår attrition (LC eller språkligt kompetent individ), 
karakteriseras av reducerad förmåga att tala snabbt och ledigt. Denna oförmåga 
återspeglas i en långsammare talhastighet och en ökad frekvens av tveksignaler, 
pauser, självreparationer och falska starter. Det andra antagandet var att den 
attritionspåverkade individen skulle visa osäkerhet beträffande sin färdighet i det 
givna språket genom att göra spontana kommenterar om denna osäkerhet. Med 
andra ord lyfte Andersen fram problem med språkproduktionen (jfr t.ex. Garnham, 
1985: 206; Wiese, 1984: 19) som en möjlig konsekvens av förstaspråksattrition. I 
det som följer definieras först tvekfenomen (avsnitt 2.3.1) och därefter redovisas 
tidigare forskning om tvekfenomen och attrition (avsnitt 2.3.2). Slutligen presente-
ras en operationalisering av tvekfenomen (avsnitt 2.3.3). 
 
2.3.1 Vad är tvekfenomen? 
 

Andersen räknar i sina hypoteser upp ett antal olika fenomen som med ett 
samlingsbegrepp betecknas tvekfenomen. Begreppet omfattar en rad olika 
företeelser, som ofta benämns temporala variabler (Griffiths, 1991: 345-346): (i) 
tysta pauser (t.ex. Crystal, 2003), (ii) parentetiska kommentarer (Harley, 2001) 
och (iii) fyllda tvekfenomen (t.ex. Crystal, 2003) som delas in i: fyllda pauser 
(Harley, 2001), upprepningar (Crystal, 2003; Harley, 2001), falska starter (Harley, 
2001), självkorrigeringar (Hansen, 2001) och utdragna stavelser (Crystal, 2003). 
Dessutom brukar åtminstone två andra fenomen förekomma i anslutning till de 
temporala variablerna (jfr Griffiths, 1991, ibid.): talhastighet (Hansen, 2001) och 

                                                 
1 Översättning efter Hyltenstam (föreläsningsanteckningar från den 14 januari 2003).  
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verbositet (mängd av tal) (Hansen, 2001). I vissa sammanhang medräknas inte 
tysta pauser som tvekfenomen (Griffiths, ibid.).  

Även om brister och störningar i språkproduktionen kan uppenbara sig genom 
tvekfenomen, är nästan allt tal fragmenterat och inte helt flytande, även om det 
kanske inte alltid märks (t.ex. Garnham, 1985: 206; Guillot, 1999: 15). Antal och 
typ av tvekfenomen varierar beroende på talare och kontext och med undantag av 
extrema fall leder inte tvekfenomenen till problem med förståelsen (Garnham, 
1985; jfr även Kess, 1992: 56). O’Connel och Kowal (1980: 9) menar att tvekfe-
nomen, i stället för att vara ett tecken på störningar eller brister i 
språkproduktionen, kan fylla en viktig funktion i talproduktionen: att göra talet 
effektivt och tydligt.  

Inte sällan skiljer man mellan naturligt pausande som en del av talplaneringen 
och tvekfenomen som ett tecken på brist och/eller störningar i språkproduktionen 
(Field, 2004: 202- 204; jfr också Baars, 1980: 327; Duez, 1982: 12; O’Connel & 
Kowal, 1980: 8). Pauser markerar exempelvis syntaktiska gränser men de kan 
också vara en strategi för att vinna tid för talplanering (Field, ibid.; Harley, ibid.). 
De används också för semantisk eller retorisk markering (Duez, ibid.; Field, ibid.). 
Det är känt att talare pausar 40-50 % och mycket av detta pausande utgörs faktiskt 
av tystnad (Kess, 1992: 56).  

Tvekfenomen indikerar däremot inadekvat planering eller problem med lexikal 
åtkomst, t.ex. vid infrekventa eller ämnesspecifika ord. Tvekfenomen är vidare 
språkspecifika (O’Connel, & Kowal, 1972; se även Schmid & Beers Fägersten, 
2010: 3). För övrigt varierar tvekfenomen beroende på typ av tal. Exempelvis 
resulterar krävande uppgifter, som att utvärdera något, i fler pauser jämfört med 
beskrivningar (Goldman-Eisler, 1968; Kess, 1992: 55 och 57). Däremot före-
kommer fler pauser i beskrivningar än i intervjuer (Duez, 1982: 11; Griffiths & 
Beretta, 1991: 4-5). 
 
2.3.2 Tidigare forskning om tvekfenomen och förstaspråksattrition 
 

Tidigare forskning om tvekfenomen och förstaspråksattrition begränsar sig till få 
studier. Yukawa (1997) undersökte två japansk-engelska simultant tvåspråkiga 
barn och kom fram till att omfattningen av tvekfenomen ökade en aning i slutet av 
attritionsperioden, i synnerhet i berättelser, vilket tolkades som en viss försämring 
av ledighet hos båda barnen (s. 222). Schmid och Beers Fägersten (2010) 
studerade totalt 245 talare av tyska (i Kanada och i Nederländerna) och neder-
ländska (i Kanada). Dessa operationaliserade tvekfenomenen som ”semantiska 
tvekmarkörer” (fyllda pauser) och ”kognitiva tvekmarkörer” (tysta pauser, själv-
reparationer och falska starter). Semantiska tvekmarkörer har framför allt 
semantiska funktioner, t.ex. informationsstruktur, emfas och diskursorganisation 
samt är språkspecifika. Kognitiva tvekmarkörer signalerar ett kognitivt problem 
eller försök att lösa ett kognitivt problem. Alla undersökningsgrupper använde fler 
kognitiva tvekmarkörer. En mer omfattande användning av semantiska tvek-
markörer förekommer endast bland tysktalande i Nederländerna, varför det 
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konkluderas att dessa tvekfenomen kan tänkas vara föremål för tvärspråkligt 
inflytande, dvs. nederländskans påverkan på tyska i det här fallet.  
 
2.3.3 Klassificering av tvekfenomen i denna undersökning 
 

Undersökningen av tvekfenomen i denna avhandling utgår från två hypoteser av 
Andersen, anförda i början av detta avsnitt. Det som Andersen kallade reducerad 
snabbhet och ledighet operationaliseras, med en enkel typologi, av tre unde-
rliggande tveksignaler: fyllda pauser, upprepningar och falska starter (som även 
kallas självreparationer eller korrigeringar) (jfr Maclay & Osgood, 1959; Möhle, 
1984: 44; Wiese, 1984: 18-19). Det som Andersen kallade språklig osäkerhet 
operationaliseras som en annan tveksignal, nämligen parentetiska kommentarer. 
 
2.4 Utomspråkliga faktorers betydelse för förstaspråksattrition  
 

Ett sätt att ta reda på attritionens varför är att undersöka i vilken utsträckning olika 
utomspråkliga faktorer påverkar språkliga resultat (t.ex. de Bot, 2001; Gardner, 
1982; Köpke & Schmid, 2004). Andersen (1982) uttryckte sin uppfattning om 
sociala och emotionella faktorers basala betydelse i förhållande till neurokognitiva 
faktorer på följande sätt: 
 

”(…) socio-affective factors favor or inhibit the operation of the brain on the linguistic 
material, often to the point of making the socio-affective factors the most crucial and the 
neuro-cognitive-linguistic factors mere backdrops to the friction that brings the machine to 
halt.” (Andersen: 1982, s.114) 

 

Zaręba (1975) menade utifrån observationer från sin pionjärforskning om polska i 
Sverige att sociala faktorer verkar vara avgörande för hur väl språket bevaras, 
både på individ- och på gruppnivå, men att individuella faktorer inte skulle 
underskattas: 
 

” (…) apart from sociological factors which have contributed to the survival or to the loss 
of the native language, some other elements have come into play, such as individual 
mental and intellectual features, the predisposition and linguistic abilities of particular 
individuals (intelligence standard, better or worse memory, etc.), which were important 
both for the preservation of Polish, and for the assimilation of Swedish, the ‘new 
language’.” (Zaręba: 1975, s.158, min kursivering) 

 
Slutligen menar Köpke och Schmid (2004: 14-15) att attritionsforskning bör ta 
hänsyn till en rad utomlingvistiska faktorer: ålder vid inlärning av andraspråk, 
ålder när attrition inträder, tid sedan attritionen inträdde, utbildningsnivå, 
attityder samt frekvens, mängd och kontexter av användning av förstaspråket. 
Faktorn ålder kommer att behandlas utförligare längre fram, eftersom studier av 
ålder har lett till skapandet av en ny inriktning inom attritionsforskningen. Faktorn 
tid sedan attrition inträdde operationaliseras i vanliga fall som vistelselängd i and-
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raspråksmiljö, eftersom det är en empirisk fråga när och om förstaspråksattrition 
inträder, varför man inte kan bestämma en tidpunkt a priori. 

På senare tid har en ny faktor tillkommit, nämligen språkbegåvning som en 
förklaring till attritionseffekter. Bylund, Abrahamsson och Hyltenstam (2010) 
studerade 24 spansktalande individer som kom till Sverige före puberteten. Syftet 
med studien var att besvara frågan om språkbegåvning påverkade individernas 
lingvistiska intuition. I studien observerades en korrelation mellan resultaten på ett 
grammatikalitetsbedömningstest och individernas språkbegåvningsnivå. Det är 
mycket forskning som återstår kring språkbegåvningens roll i attrition (Bylund, 
Abrahamsson & Hyltenstam, 2010: 459), inte minst studier om denna typ av 
korrelation mellan attritionseffekter och språkbegåvning även gäller postpubertala 
individer.  

Som nämnts ovan har en ny inriktning inom attritionsforskningen skapats kring 
faktorn ålder, nämligen mognadsbegränsningar (Bylund, 2009a). Det 
huvudsakliga antagandet inom denna inriktning är att ju yngre individen är vid 
immigration, desto mer drastisk blir attrition, och 12-årsåldern verkar utgöra en 
gräns för hur starka attritionseffekterna blir (Bylund, 2009b). Bylund undersökte 
31 talare av spanska som förstaspråk i Sverige, som började lära sig svenska i 
åldrarna 1 till 19 år. I de flesta fall sammanföll inlärningsstarten med deras 
migration till Sverige. Bylunds utgångspunkt var att konceptualiseringsmönster, 
karakteristiska för förstaspråket, påverkas vid attrition och att denna påverkan 
skiljer sig beroende på i vilken ålder individerna kommit till andraspråksmiljön. I 
sin studie framförde han belägg för att individer som började lära sig svenska före 
12-årsåldern skilde sig signifikant från jämförelsegruppen i sina konceptualise-
ringsmönster i förstaspråket. Detsamma gällde inte för individer med startåldern 
över 12 år. Åldern i sig är dock inte en påverkande faktor utan den är en 
benämning som täcker en komplexitet av neurologiska korrelat, som hjärnans 
plasticitet och mognad (Köpke, 2005; jfr även Bylund, 2009a: 689). 

Till de faktorer som hittills undersökts, hör språkanvändning (t.ex. Ammerlaan, 
1996; de Bot, Gommans & Rossing, 1991; Hulsen, 2000; Hutz, 2004; Jaspaert & 
Kroon, 1989; de Leeuw, Schmid & Mennen, 2010; Schmid, 2002; Schmid, 2007; 
Silva-Corvalán, 1994; Soesman, 1997; Yağmur, 1997), attityder (Hulsen, 2000; 
Schmid, 2004; Yağmur, 1997; Waas, 1996), vistelselängd (de Bot, Gommans & 
Rossing, 1991; de Bot & Clyne, 1994; Bylund, 2009b; Hutz, 2004; Jaspaert & 
Kroon, 1989; de Leeuw, Schmid & Mennen, 2010; Soesman, 1997), ålder 
(Bylund Spångberg, 2008), utbildningsnivå (Jaspaert & Kroon, 1989; Keijzer, 
2007; Pelc, 2001; Yağmur, 1997; Waas, 1996) samt språkbegåvning (Bylund, 
Abrahamsson & Hyltenstam, 2010). Språkanvändning, attityder, vistelselängd och 
utbildningsnivå brukar räknas till socioaffektiva faktorer. Språkanvändning och 
attityder har dessutom operationaliserats på olika sätt och resultaten avseende 
deras effekter på attrition har gett belägg både för korrelation och för brist på 
densamma, vilket kommer att behandlas mer detaljerat längre fram. Ålder och 
språkbegåvning tillhör neurokognitiva faktorer som, i de undersökningar som 
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nämnts, har en förklaringspotential för styrkan i attritionseffekter. Av de övriga 
socioaffektiva faktorerna har utbildningsnivå en signifikant relation till språklig 
attrition, medan vistelselängd inte verkar ha den effekten, något som också 
behandlas utförligare längre fram.  

Den här studien fokuserar på relationen mellan tre socioaffektiva faktorer: 
språkanvändning, attityder och vistelselängd. Studien intresserar sig för attrition 
hos vuxna, dvs. individer som har lämnat förstaspråksmiljön i mogen ålder (jfr 
avsnitt 2.1). Åldersfaktorn tas hänsyn till i så måtto att en åldersmässigt 
välavgränsad grupp studeras, vilket utesluter risken att blanda ofullständig 
inlärning och förstaspråksattrition (jfr Andersen 1982: 85; Montrul, 2004: 126). 
Utbildningsnivå är en konstant faktor i denna undersökning medan språkbegåv-
ning ansågs mindre viktig vid designen av denna studie (se dock kapitel 7). 
 
2.4.1 Språkanvändning 
 

En vanlig uppfattning är att kontakt med första språket tillhör en av de viktigaste 
faktorerna i vidmakthållande av detta språk i andraspråksmiljö. Verkligheten för 
de flesta vuxna immigranter ligger någonstans mellan att enbart använda 
förstaspråket till att enbart använda andraspråket (jfr Stoessel, 2002: 94). 
Antagandet är att de individer som använder sitt modersmål mer och i flera 
kontexter är mindre känsliga för attrition än andra. 

Språkanvändningens roll i attrition har bland annat lyfts fram av Andersen 
(1982) och de Bot (2001). Enligt Andersen bör språkanvändningsperspektivet 
tillämpas inom attritionsforskningen vid sidan av andra perspektiv. Andersen 
(1982: 87) poängterade att begränsad språkanvändning i kombination med att 
individen bryter med en etablerad språktradition leder till att språkformen 
påverkas samt förorsakar brister i individens språkliga repertoar i övrigt. De Bot 
(2001: 66) hävdade också att språkanvändning var en viktig om än inte avgörande 
faktor i attrition, i synnerhet för språkproduktionen (lexikal åtkomst), även om han 
tidigare påpekat det svåra med att operationalisera språkanvändning. De Bot 
(1999: 347) antydde vidare att sambandet mellan språkanvändning och attrition 
inte nödvändigtvis är direkt. Sannolikt är inte heller all språkanvändning lika 
relevant och samma omfattning av kontakt med förstaspråket behöver inte ha 
samma effekt på alla individer och därmed på graden av vidmakthållande (de Bot, 
ibid.). De Bots principiella utgångspunkt är att begränsat ut- och inflöde påverkar 
språkproduktionen och den viktiga frågan är när exakt den reducerade kontakten 
börjar påverka språkfärdigheten och den lexikala åtkomsten (s. 76), med andra 
ord: hur mycket språkanvändning (i termer av in- och utflöde) räcker för att 
vidmakthålla individens modersmål?  

Flera tidigare studier om relationen mellan språkanvändning och attrition har 
dock inte alls eller endast i en mycket begränsad utsträckning kunnat bekräfta 
antagandet att de individer som använder sitt modersmål mer och i flera kontexter 
är mindre känsliga för attrition. Relationen är mycket mer komplex än man 
tidigare trott (Boyd & Andersson, 1991):  
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It may very well be the case that the relationship between use of a language and skill in the 
language is not a simple one. A minimum amount of use may be adequate for an adult 
native speaker to maintain a relatively high level of skill, provided that the use is ‘high-
quality use’. (Boyd & Andersson: 1991, s.19) 
 

Ett annat problem rör metodologi dvs. hur språkanvändning har operationaliserats 
(Schmid, 2007). Eftersom Schmids studie presenterar ett nytt angreppssätt för att 
utforska den erkänt komplexa relationen mellan språkanvändning och attrition, 
ägnas ett separat avsnitt (2.4.1.2) åt det. I nästföljande avsnitt presenteras dock 
först resultat av andra studier.  
 
2.4.1.1 Tidigare forskning om språkanvändning och attritionseffekter 
 

Som nämnts har studier om relationen mellan språkanvändning och 
attritionseffekter resulterat i motsägande evidens. För överskådlighetens skull 
sammanfattas resultaten i tabell 2.2. Alla studier har använt sig av självrapporterad 
språkanvändning som faktor, något som medför de vanliga begränsningarna i 
designen (jfr t.ex. Schmid, 2002: 178; Schmid & de Bot, 2004: 221). Av fyra 
studier som undersökte språkanvändningens roll i lexikal processning fann varken 
Ammerlaan (1996: 124) eller Yağmur (1997: 101) signifikanta samband. Hulsen 
(2000: 148) som använde sig av en definierad teoretisk ram, nämligen en teori om 
sociala nätverk, för att operationalisera språkanvändning observerade däremot 
signifikanta korrelationer och även Soesman (1997: 189) fann signifikanta 
korrelationer. De Bot, Gommans och Rossing (1991: 94) fann ett signifikant 
samband mellan språkanvändning och den globala språkfärdigheten. Intressant 
nog visade deras studie en komplex relation mellan två faktorer: språkanvändning 
och vistelselängd: ett linjärt samband mellan vistelselängd och attrition finns 
endast om det samtidigt föreligger lite språkanvändning. Bylund, Abrahamsson 
och Hyltenstam (2010: 455-457), som först och främst undersökte språkbegåv-
ningens betydelse för attritionseffekter, gjorde den intressanta upptäckten att 
individer med lägre språkbegåvning är mer beroende av språkanvändning än 
individer med högre språkbegåvning för att vidmakthålla sin grammatiska 
intuition. Hutz (2004: 203) hävdar att språkanvändning är signifikant korrelerad 
med attritionseffekter och att temporär ökning av kontakter kan fördröja 
attritionsprocessen. Köpke (1999)2 fann ett samband mellan mycket frekvent 
användning av förstaspråket och de undersökta språkliga variablerna. Intressant 
nog visade hennes studie en interaktion mellan frekventa besök i hemlandet (minst 
en gång om året), daglig användning av förstaspråket i andraspråksmiljön och 
metalingvistisk förmåga: hos individer som ofta besöker sitt hemland har frekvens 
av användning av förstaspråket ingen betydelse för den metalingvistiska 
förmågan, medan individer som besöker sitt hemland mindre frekvent är beroende 
av frekvent användning av förstaspråket för att vidmakthålla sin metalingvistiska 
förmåga. De Leeuw, Schmid och Mennen (2010: 39) operationaliserade 

                                                 
2 Personlig kommunikation med Barbara Köpke den 27 februari 2011. 
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språkanvändning i termer som användning med mycket kodväxling och 
användning med lite kodväxling. De kom fram till att både kvalitet och kvantitet 
av kontakt med förstaspråket har större betydelse för den undersökta lingvistiska 
variabeln (uppfattad brytning) än sådana variabler som ålder vid immigration och 
vistelselängd. Dessutom gjorde de den intressanta observationen att “(…) contact 
with one’s native language through communicative settings in which code-mixing 
is inhibited, may aid in maintaining the stability of native language pronunciation 
in consecutive bilinguals. Conversely, contact with one’s native language through 
communicative settings in which code-mixing is allowed, or activated, does not 
contribute to maintaining the stability of native language pronunciation in 
consecutive bilinguals.” (s. 39). Schmid (2002: 176) operationaliserade språk-
användning som användning av förstaspråket med föräldrar, syskon och 
livskamrat. Förstaspråkanvändningen med föräldrar visade sig inte vara 
signifikant i motsats till användningen med syskon och livskamrat, vilka var 
signifikanta för vissa morfosyntaktiska drag men inte för andra. Silva-Corvalán 
(1994: 14) fann att den viktigaste utomspråkliga faktorn var användning av 
förstaspråket och i synnerhet begränsning av förstaspråkanvändningen med familj 
och närmaste vänner, även om det inte framgår på vilket sätt användningen 
undersöktes.  
 

Tabell 2.2. Studier som har undersökt språkanvändningens roll i attrition. 
 

Studie Förstaspråk Andraspråk Undersökt språklig  
variabel 

Resultat 

Ammerlaan 1991 nederländska engelska lexikal processning inget samband 

de Bot m.fl. 1991 
 

nederländska franska metalingvistisk förmåga, 
global språkfärdighet 

vissa samband 
finns 

Bylund m.fl. 2010 spanska svenska metalingvistisk förmåga vissa samband 
finns 

Hulsen 2000 nederländska engelska lexikal processning samband finns 

Hutz 2003 tyska engelska skriftspråk:lexikon, 
morfologi, syntax 

samband finns 

Jaspaert och Kroon  
1989 

italienska nederländska felanalys, ordkunskap, 
förståelse 

inget samband 

Köpke 1999 tyska engelska, 
franska 

metalingvistisk förmåga, 
lexikon, syntax 

samband finns 

de Leeuw m.fl. 2010 tyska  nederländska, 
engelska 

percipierad brytning 
 

vissa samband 
finns 

Silva-Corvalán 1994 spanska engelska tempus aspekt modus samband finns 

Schmid 2002 tyska engelska morfologi och syntax vissa samband 
finns 

Soesman 1997 nederländska hebreiska lexikal processning samband finns 

Yağmur 1997 turkiska engelska självskattning, lexikal 
processning, relativa  
bisatser, kompensatoriska 
strategier 

inget samband 
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2.4.1.2 Nytt angreppssätt: Schmid 2007 
 

Schmid (2007) menar att den okomplicerade relation som man initialt antagit 
mellan språkanvändning och attrition, förmodligen inte alls är så enkel eftersom 
språkanvändning ”(…) refers to a complex pattern of behaviour in everyday 
interaction, and can therefore probably not easily be reduced to one dichotomous 
factor (…)” (s. 137). Schmid hävdar att inte alla sorter av språkanvändning 
påverkar attrition på samma sätt och föreslår en ny teoretisk-metodologisk ram för 
att undersöka språkanvändning i attritionsstudier. Det bör tilläggas att denna ram 
inte fanns tillgänglig när föreliggande studie designades, varför den inte kunde 
tillämpas (se dock avsnitt 6.4 i kapitel 6).  

Schmid föreslår en klassificering av olika typer av användning med 
utgångspunkt i Grosjeans modell av språkmodus. Språkanvändning hos två-
/flerspråkiga är inte likadan över alla modus. Hypotesen är därför att frekvent 
användning i olika modus kan påverka attrition i olika utsträckning. På basis av 
detta språkmoduskontinuum, kan man urskilja fem typer av vardaglig 
språkanvändning. Klassifikationen presenteras i tabell 2.3. Som framgår av denna 
tabell innefattar typerna I (MONMOD1) och V (MONMOD2): enspråkig 
användning av första- respektive andraspråk. Typ V betyder att den berörda 
individen talar andraspråk med personer som inte kan hennes/hans modersmål och 
är nog ganska vanlig för en genomsnittsdeltagare i attritionsstudier. Typ I är 
troligen ganska ovanlig för de flesta individer i attritionsstudier, eftersom de sällan 
har vardaglig kontakt med förstaspråkstalare i hemlandet. Typ III (BILMOD) 
avser informell användning av antingen det ena eller det andra språket med 
vänner, familj och i informella kontakter med andra tvåspråkiga, på jobbet till 
exempel. Generellt är kodväxling inte ovanlig vid denna typ av kontakter. Typ II 
(INTMOD1) och typ IV (INTMOD2) innebär situationer då båda språken är 
aktiverade, men endast ett av dem används av olika anledningar och kodväxling 
undviks. 

Utifrån denna klassificering av språkanvändningssituationer undersökte Schmid 
talare av tyska i Kanada och i Nederländerna. Eftersom hennes huvudsakliga 
ståndpunkt är att en kumulativ språkanvändningsvariabel inte kan säga något om 
hur språkanvändningen påverkar språkliga variabler, använde hon sig först av en 
kumulativ, och sedan av en splittrad variabel. Frekvensen av språkanvändning 
testades således först på basis av följande typer av språkanvändning: BILMOD, 
INTMOD1 och MONMOD1. Schmid sammanfattar: 
 

Most astonishing, however, is the fact that there is absolutely no interaction between any 
of the lexical access, lexical diversity and fluency measures used here on the one hand and 
frequency of L1 use in daily life in any language mode. (Schmid: 2007, s.149) 

 
I nästa steg splittrades den kumulativa variabeln till MONMOD1a, MONMOD1b, 
BILMODa, BILMODb, INTMOD1a och INTMOD1b. Resultaten visar att det 
finns en viss korrelation mellan språkliga variabler och språkanvändning. Schmid 
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(2007: 150) beskriver resultaten som häpnadsväckande med tanke på att man 
faktiskt tror att språkanvändning förebygger attrition. Hon konkluderar: ”(…) 
while there is clearly an attrition effect, the amount of use of the L1 in daily life 
does not seem to have any predictive power for this effect” (s. 150). Schmid 
menar att frekvens av aktivering spelar en mindre framträdande (om ens någon) 
roll i förstaspråksattrition än i andra kontexter av flerspråkighet och hävdar att ”it 
is probably safe to claim that there are no other areas of abstract knowledge that 
are rehearsed as extensively as a linguistic system that is acquired in a 
monolingual setting until adulthood” (s. 150). Har man en gång uppnått en 
mättnadspunkt av repetition av sitt förstaspråk (vilket kan vara fallet om man bott 
i förstaspråksmiljön upp till mogen ålder) kan attrition tänkas bero mindre på 
förstaspråksanvändningsfrekvens än man hittills trott, medan kvalitet av denna 
användning kan spela större roll (ibid.). 
 
2.4.2 Attityder 
 

Attityder kopplas inte till variationen i attritionens omfattning på ett lika intuitivt 
sätt som språkanvändning. Attitydernas samband med attritionseffekter har i 

 
 

Tabell 2.3. Schmids klassificering av vardagliga språkanvändningssituationer bland två-
/flerspråkiga. 
 

Språkanvändningstyp  Beskrivning 

Typ I:  
enspråkigt språkmodus med förstaspråk 
(MONMOD1)* 

a) kontakter med hemlandet genom telefon, 
e-mail och brev 

b) besök i hemlandet 

Typ II:  
mellanliggande språkmodus med förstaspråk 
(INTERMOD1) 

a) användning av förstaspråk i 
yrkessammanhang 

b) användning av förstaspråk i föreningar 
med explicit eller underförstådd negativ 
hållning mot kodväxling  

Typ III:  
tvåspråkigt språkmodus med första- och andraspråk 
(BILMOD) 

a) användning av förstaspråk med familjen 
b) användning v förstaspråk med vänner, 

bekanta och kollegor 

Typ IV:  
mellanliggande språkmodus med andraspråk 
(INTMOD2) 

a) användning av andraspråk med nyanlända 
immigranter från hemlandet som vill lära 
sig andraspråket  

b) användning av andraspråk med 
andraspråkstalare som har grundläggande 
kunskaper i förstaspråk 

Typ V:  
enspråkigt språkmodus med andraspråk 
(MONMOD2) 

a) användning av andraspråk med 
enspråkiga talare av detta språk 

b) användning av andraspråk med 
tvåspråkiga som har ett annat förstaspråk  

 

* Förkortningarna stämmer inte helt med Schmids förkortningar. Hon använder MONMOD, 
INTERMOD och BILMOD. Jag ansåg att klassificeringen blir tydligare om man lägger till 1 och 2 för 
modus med första- respektive andraspråk. 
 

 

attritionsforskningen hävdats i synnerhet med hänvisning till attitydernas
betydelse för inlärning av andraspråk och främmande språk (Köpke & Schmid,
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2004: 12; se även Gardner, 1979, 1982; Gardner, Lalonde & MacPherson, 1985; 
Gardner, Lalonde & Moorcroft, 1987). Generellt sett har man inom 
tvåspråkighetsforskningen länge varit medveten om attitydernas förklaringskraft, 
inte bara med avseende på tvåspråkig utveckling utan även vad gäller förståelsen 
av varför minoritetsspråken tynar bort eller håller sig kvar både på grupp- och 
individnivå (Baker, 1992: 34-35). Grosjean (1982: 127) sammanfattade betydelsen 
av (språk)attityder enligt följande: “In the end, language attitude is always one of 
the major factors in accounting for which languages are learned, which are used, 
and which are preferred by bilinguals.”  

Forskning om attitydernas samband med attritionseffekter är dock en utmaning 
både för konceptualisering, dvs. Vad är attityd? Attityd mot vad? (jfr Bradac, 
Castelan Cargile & Hallet, 2001: 147; Gardner 1985: 39) och för valet av 
mätinstrument (Köpke & Schmid, 2004). I det följande redogörs först för tidigare 
forskning om attitydernas samband med attritionseffekter (2.4.2.1). Därefter 
presenteras den konceptualisering som används i föreliggande studie och 
grunderna för den (2.4.2.2). 
 
2.4.2.1 Tidigare forskning om attityder och attrition 
 

Det finns ett fåtal studier om attitydernas roll i förstaspråksattrition: Hulsen 
(2000), Silva-Corvalán (1994), Schmid (2004), Yağmur (1997) och Waas (1996). 
Alla dessa studier operationaliserade attityder på olika sätt och använde sig av 
olika sätt att mäta dem på.  

Två av studierna, Hulsen (2000) och Yağmur (1997), tillämpade en definierad 
teoretisk ram, nämligen en teori om etnolingvistisk vitalitet. I båda studierna 
operationaliserades attityder som percipierad (subjektiv), etnolingvistisk vitalitet 
av respektive immigrantgrupp och majoritetsgrupp. I Yağmurs studie användes 
dessutom ytterligare en separat attitydvariabel kallad ”betydelse av moders-
mål/attityd mot modersmål” (s. 85). Hulsen (2000) undersökte nederländska i Nya 
Zeeland och fann ingen signifikant korrelation mellan percipierad nederländsk 
vitalitet och språkprocessning (s. 186). Yağmur (1997) undersökte turkiska i 
Australien och fann inte heller någon signifikant korrelation med språkliga 
variabler (s. 93 och s. 97).  

De tre återstående studierna: Silva-Corvalán (1994), Schmid (2004) och Waas, 
(1996) tillämpade ingen bestämd teoretisk ram. Silva-Corvalán (1994: 14) fann ett 
samband mellan neutrala eller negativa attityder mot bevarande av spanska och 
attrition. Schmid (2004) studerade tyska judar som flytt från Tyskland under 
nazisttiden och för vilka tyska var modersmål. Dessa judar flydde under olika 
faser av förföljelser. Schmid (s. 53) hävdar att graden av förföljelse påverkade 
dessa individers attityder mot tyska språket. Detta påverkade i sin tur graden av 
attrition. Vidare finner hon evidens för att de individer som flydde under den sista 
och mest grymma fasen av förföljelser gjorde mer systematiska fel i den tyska 
morfosyntaxen (med undantag av genus som påverkades likadant hos alla) och 
visade även tecken på engelsk brytning samt reducerad språklig repertoar (s. 56). 
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Dessutom visade det sig att individer som flydde under den andra fasen, trots att 
deras språkliga system i viss utsträckning var influerad av attritionseffekter, inte 
gjorde signifikant fler fel än jämförelsegruppen. Slutligen observerades att 
individer som flydde under den första och minst grymma fasen bevarade språket 
nästan helt fritt från attritionspåverkan 60 år efter immigrationen. Waas (1996) 
studerade tyska i Australien och operationaliserade attityder som etnisk 
anknytning, dvs. deltagande i aktiviteter av den tyska gruppen i Australien (s. 63). 
Den etniska anknytningen visade sig ha signifikant betydelse för hur studiens 
deltagare skattade sina kunskaper i tyska, men inte för deras faktiska 
språkfärdigheter. Dessa testades med ett FiCA-test (Fluency in Controlled 
Association) vars syfte är att undersöka lexikal åtkomst.  

Sammanfattningsvis visar dessa studier att varken percipierad etnolingvistisk 
vitalitet eller etnisk anknytning är en bra predikativ faktor för attritionseffekter. 
Däremot verkar mycket starkt emotionellt laddade omständigheter kring 
utvandringen vara kopplade till större attritionseffekter (jfr Schmid, 2004: 48), 
liksom neutrala eller negativa attityder mot förstaspråksbevarande (jfr Silva-
Corvalán, ibid.).  
 
2.4.2.2 Konceptet attityd i denna undersökning 
 

Attityd är ett grundläggande sociopsykologiskt koncept, vars ursprung, betydelse, 
egenskaper och förklaringskraft har varit föremål för en het debatt, men eftersom 
det ligger utanför ramarna för denna studie att redovisa dessa diskussioner, 
hänvisar jag till litteratur, t.ex. Aiken (2002: 1-21), Bohner & Wänke (2001), 
Hogg och Vaughan (2005), Lasagabaster (2004: 399-405), Vandermeeren (1996: 
692-702).  

Språkattityder är ett begrepp som omfattar attityder mot språk och 
språkvarieteter (jfr Giles & Billings, 2004: 187-209; Lasagabaster, 2004: 399-
405), vilket i vanliga fall inte bara betyder känslor för ett visst språk eller en viss 
språkvarietet i sig utan känslor även för språkrelaterade fenomen, exempelvis 
språkbevarande och språkval eller talare av ett visst språk (Agheyisi & Fishman, 
1970; jfr även Baker, 1992: 29). I det här sammanhanget är det attityd mot polska 
som undersöks, men i enlighet med vad som sagts i det föregående innebär det en 
kombination av specifika attityder mot en mängd fenomen som presumtivt spelar 
en roll i förstaspråksattrition.  

I denna studie används en enkel definition av attityd, (…) an attitude [is] a 
summary evaluation of an object of thought (Bohner & Wänke, 2002: 5). Det är 
vedertaget att se attityder som flerdimensionella (t.ex. Baker, 1992: 31), vilket 
medför att en viktig uppgift är att bestämma vilka dimensioner som ingår i 
begreppet attityd. Ofta sägs det att en attityd innehåller tre grundläggande 
komponenter: affektiv (känslor), kognitiv (övertygelser) och beteendemässig 
(Bohner & Wänke, 2002: 55), men alla komponenter behöver inte vara 
representerade i en attityd (Bohner & Wänke, 2002: 5). 



Förstaspråksattrition hos vuxna 

 

42

En vanlig kritik mot konstruktionen av attitydernas dimensioner är huruvida 
dimensionerna verkligen återspeglar vad människor tycker och tänker. En annan 
kritik gäller risken att förbise en eller flera dimensioner samt att dimensioner inte 
sällan överlappar varandra (Baker, 1992). Både när det gäller typ och antal av 
dimensioner bör man helst utgå från den kontext i vilken attityder ska studeras 
(Baker, 1992).  

Gardners modell för attitydforskning inom andraspråksinlärning har föreslagits 
som en modell att utgå från när attitydernas samband med attrition ska testas 
(Baker, 1992). Samtidigt är det känt att attitydkomponenter inte rakt av kan 
överföras från en kontext till en annan, vilket gör att Gardners modell endast är 
användbar som inspiration. De komponenter eller dimensioner i Gardners modell 
som är lämpliga för attritionsstudier är utilistisk komponent och sammanförande 
komponent. Den utilistiska komponenten vid förstaspråksattrition innefattar nyttan 
av förstaspråket för yrke, status, framgång, personligt förverkligande, självkänsla, 
trygghet samt överlevnad. Denna komponent är individualistisk och inriktad på 
jaget (Baker, 1992). Den sammanförande komponenten är däremot till sin natur 
inriktad på interaktion med andra. Den avser anknytning och/eller identifiering 
med talare av samma språk och med den aktuella talgemenskapens kulturella 
aktiviteter (Baker, ibid.). Med hänsyn till att två dimensioner förmodligen inte är 
helt tillräckliga för ett attitydkoncept (Baker, 1992) söktes andra tänkbara 
dimensioner av attityd till polska. Med utgångspunkt i Gardners modell (1985), i 
vilken attityd innehåller fyra komponenter, bestämdes initialt att konstruera 
konceptet attityd mot polska på samma sätt, dvs. med fyra komponenter. De två 
övriga komponenterna blev bevarandeinriktad komponent och kulturarvskompo-
nent.  

Vad gäller den bevarandeinriktade komponenten, dvs. hur mån man är om att 
överföra språket till nästa generation, utgicks från ett sociolingvistiskt formulär 
föreslaget av Schmid (2005). Rent konceptuellt behandlas visserligen attityder i 
formuläret på samma sätt som i denna avhandling, men formuläret innehåller en 
rad frågor definierade som attitydfrågor, däri frågor om vikten av att överföra 
förstaspråket till kommande generationer.  

När det gäller kulturarvskomponenten användes konceptet om språk som 
kulturellt kärnvärde (Smolicz, 1980; Smolicz, 1992; Smolicz & Harris, 1977; jfr 
även Hofman & Cais, 1984). Vad som kan räknas till en grupps kulturella 
kärnvärde är lättast att fastställa när denna grupp är tvungen att försvara sin kultur 
mot yttre fientliga krafter. Olika etniska grupper skiljer sig i fråga om vad som är 
deras kulturella kärnvärde. Ett av kärnvärdena kan vara det språk som en viss 
grupp talar. Polacker anses vara en av de grupper för vilka språket har haft en stor 
betydelse för att förmedla kultur och för att skydda sig mot assimilering. Under de 
ryska, tyska och österrikiska delningarna (1772-1918)3 befann sig polacker under 

                                                 
3 Perioden 1772-1918 då Polen inte fanns som en självständig stat och det polska territoriet var 
annekterat av/delat mellan Ryssland, Tysklad och Österrike brukar i historieskrivningen kallas 
delningar (se t.ex. Davies, 1981) 
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ett starkt förtryck. Mycket av de förtryckande makternas systematiska och 
hänsynslösa verksamhet (i synnerhet under den ryska och tyska ockupationen) var 
riktad mot att utplåna det polska språket och därigenom hela den polska kulturen. 
Till följd av det upphöjdes det polska språket till en symbol för överlevnad av hela 
gruppen och för kulturbevarande. Under den nästan 150-åriga ockupationen hade 
således det polska språket utvecklats till ett kärnvärde, vilket spelat en avgörande 
roll för att polackerna skulle kunna överleva som en egen etnisk, social och 
kulturell grupp. Mot denna bakgrund bedömdes att kulturarvskomponenten skulle 
vara en lämplig dimension i konceptet attityd mot polska. Dessa fyra teoretiska 
konstruktioner ställdes sedan mot den polska gruppens övertygelser i frågan (se 
beskrivning i avsnitt 5.2.4.2 i metodkapitlet), vilket resulterade i att konceptet 
attityd mot polska språket i denna specifika kontext fick fem komponenter: 
kulturarvskomponent, utilistisk komponent, sammanförande komponent, bevaran-
deinriktad komponent och generell komponent.  
 
2.4.3 Vistelselängd 
 

Den tredje faktorn som denna studie behandlar är vistelselängd. Den, liksom 
språkanvändning, har spontant uppfattats som en faktor som påverkar hur väl en 
individ kan bevara sitt förstaspråk efter immigrationen. Inte sällan har jag själv 
hört kommentarer av följande typ om olika individer: ”Tänk så bra hon 
fortfarande pratar efter 30 år utomlands.” eller ”Jag kan inte fatta att man kan 
börja prata en så knagglig polska efter bara några få år utomlands. Det måste vara 
något fel på människan.” Vistelselängd är dessutom en relativt enkel faktor att 
studera.  

Resultaten av de studier som har undersökt vistelselängdens relation till 
attritionseffekter visar dock svag evidens för antagandet om vistelselängdens 
betydelse för språklig attrition. Jaspaert och Kroon (1989) som studerade 
italienska immigranter i Nederländerna fann ingen korrelation mellan 
vistelselängden och ett felkorrigeringstest (hitta och korrigera fel) samt ett 
redigeringstest (stryka bort överflödiga ord). Hutz (2004) som undersökte 
tysktalande i USA fann heller inte någon korrelation, och inte heller Bylund, 
Abrahamsson och Hyltenstam (2010: 454) som undersökte spansktalande 
immigranter i Sverige (som kom till Sverige före puberteten). De Bot, Gommans 
och Rossing (1991) som undersökte nederländska immigranter i Frankrike fann att 
vistelselängd i sig inte hade någon signifikant effekt på språkkunskaper, men om 
förstaspråket användes endast i liten utsträckning, blev den en faktor. De Bot och 
Clyne (1994) observerade ingen attrition i en longitudinell studie av nederländska 
immigranter i Australien och konkluderade att om man lyckas bevara sitt 
förstaspråk under de första 10 åren efter immigrationen är attritionen osannolik. 
Denna slutsats har inte tillbakavisats i någon studie som jag känner till. Soesman 
(1997) undersökte reaktionstid i bildnamngivningstest hos vuxna nederländska 
immigranter i Israel och var särskilt intresserad av hur faktorerna språkanvändning 
och vistelselängd interagerar med varandra vid attrition. Vistelselängden hade en 
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signifikant påverkan på hur snabbt individer reagerade på stimuli (s. 189). 
Språkanvändningsfaktorn var signifikant om vistelselängden var lång (s. 189), 
men inte när den var kort. Slutligen visar studien av de Leeuw, Schmid och 
Mennen (2010) ingen signifikant effekt av vistelselängd. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 3 
 

Polsk invandring till Sverige 
 
 
 
 
Beskrivningen av den polska invandringen till Sverige ger en sociokulturell 
kontext till den aktuella studien och fokuserar på den polska gruppens 
tillkomsthistoria, demografi, socioekonomiska karakteristika och vitalitet.  
 
3.1 Genes 
 

En reguljär invandring från Polen till Sverige är ett relativt nytt fenomen och den 
nuvarande polska invandrargruppen har formats framför allt från och med andra 
världskriget och framåt (t.ex. Józefowicz, 1996: 11).4 Gruppen har vuxit gradvis 
och under vissa perioder har den ökat kraftigt, något som ofta omnämns som 
vågor av polsk invandring (De Geer, 1994: 22; Hammar, 1997: 239; Trzciński, 
1992: 60; jfr även Kantor & Rokicki, 1992: 213).  

Bakomliggande orsaker till invandringen har varierat, något som kommer att 
tydliggöras längre fram när de respektive invandringsvågorna karakteriseras (jfr 
Kantor & Rokicki, 1992: 213; Trzciński, 1992: 63-64, 66 och 68). De vanliga 
skälen har varit humanitära, politiska och ekonomiska, men familjeskäl har också 
spelat en viktig roll vid utformningen av den polska invandrargruppen och 
orsakerna har inte sällan varit sammanflätade. Invandringsorsakernas komplexitet 
fångas väl av Józefowicz (1996: 3) som skriver att : ”(…) those who emigrated 
due to political or ethnic ostracism became economic refugees. There were also 
cases of temporary emigration for professional or educational reasons that later 
became ‘politicised’ because of the tensions and upheavals at home.” Józefowicz 
pekar också på att de ekonomiska orsakerna i första hand bör uppfattas som en 
strävan efter bättre möjligheter för självförverkligande i yrkeslivet snarare än som 
en flykt från arbetslöshet eller fattigdom.  
 

                                                 
4 Utan tvekan finns det ytterligare en del av den polska invandringen som kort bör nämnas, 
nämligen polsk invandring till Sydsverige i början av 1900-talet. Den var relativt stor och har 
uppmärksammats både från historiskt och språkvetenskapligt håll. Denna invandring kallas ofta 
galizisk invandring. Galizien är en historisk region som numera innefattar södra Polen och västra 
Ukraina. Under perioden 1772-1918 då Polen var ockuperat av Ryssland, Tyskland och Österrike 
hörde Galizien delvis till Österrike och delvis till Ryssland. 
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3.1.1 Andra världskriget 
 

I samband med andra världskriget började antalet immigranter från Polen som 
dittills varit förhållandevis litet att öka. Som Uggla (1997: 278) uttrycker det 
framkallade varje rörelse av Hitler och Stalin nya strömmar av polska flyktingar 
till Sverige. Till en början betraktade dessa immigranter Sverige som ett 
transitland på vägen mot bland annat Storbritannien och Frankrike, eller som en 
temporär tillflykt. Storbritannien och Frankrike var målet för dem som ville förena 
sig med polska militära styrkor och fortsätta att delta i kriget, men även för dem 
vars familjer hamnat där (Uggla, 1997: 37). Andra väntade på krigets slut för att 
kunna återvända till ett fritt land och påbörja dess uppbyggnad.  

Dessa immigranter var personer som hade kommit till Sverige på olika sätt. En 
skara utgjordes av besättningen på tre polska ubåtar. Soldatarena överlämnade sig 
till svenska myndigheter efter strider mot tyskar på Östersjön och internerades i 
Sverige (Uggla, 1997: 42). Andra kom från östra Polen genom Litauen, Lettland 
och Estland efter den sovjetiska invasionen i september 1939 (Uggla, 1997: 59). 
En grupp immigranter kom från koncentrationslägren i slutet av kriget. Genom 
svenska Röda korsets hjälpinsats i samarbete med Folke Bernadotte kom cirka 20 
000 personer, varav ca 7000 från Polen (Uggla, 1997: 174). Ytterligare cirka 5000 
personer kom med transporter organiserade av UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration) (ibid.) Dessutom räknar man med att ca 3000 
personer kom på egen hand, många för att förenas med sina familjer (Uggla, 
1993a: 72; Uggla, 1997: 173). Vid krigets slut fanns det således ca 15 000 
personer från Polen i Sverige, varv ca 6000-7000 av judisk härkomst (Uggla, 
1993a: 72).  

Inställningen att vistelsen i Sverige skulle vara tillfällig påverkade flyktingarnas 
sätt att leva. Till att börja med ägnade många sig åt humanitär verksamhet bland 
de ständigt ankommande flyktingströmmarna. Samtidigt gjordes förberedelser för 
en återresa genom upprätthållande av språk och kultur samt genom utbildning av 
barn och ungdomar. Uggla (1997: 276) beskrev gruppen som framgångsrik när det 
gällde att organisera sin sociala, materiella och kulturella tillvaro i den pressade 
situationen. Dessutom fick gruppen stöd från den polska exilregeringen i London5 
(jfr Uggla, 1997: 35 och 147). Denna regering hade en särskild samhällsorganisa-
tion i Sverige, Polska socialhjälpen, som arbetade med bland annat ekonomiskt 
stöd, kulturliv och undervisning (Uggla 1997: 82). I Stockholm startades ett polskt 
gymnasium som skulle ge elever möjlighet att ta studentexamen och bli behöriga 
för högskolestudier i Sverige. Gymnasiet utökade sin verksamhet till att även 
omfatta undervisning i svenska för att eleverna skulle ”uppnå förmågan att förstå 
en svensk föreläsning samt att formulera och skriva svar” (Uggla, 1997: 114). 
Undervisningen innefattade även lektioner i svensk kultur, litteratur och historia 

                                                 
5 Londonregeringen fråntogs alla befogenheter efter att Sverige i juli 1945 accepterade den 
nybildade sovjetberoende regeringen i Polen.  



 Polsk invandring till Sverige  47 
 

 

för att ge eleverna en nödvändig orientering om det mottagande landet (Uggla, 
1997: 116).  

Undervisningen organiserades även för flyktingar som kom från 
koncentrationslägren och omfattade folkskola, gymnasium och folkuniversitet 
(Uggla, 1995: 104). I flyktingslägren blomstrade kulturlivet, vilket som Uggla 
(1993b: 29) påpekar, hade en terapeutisk funktion efter det trauma som 
koncentrationslägren hade inneburit. En aspekt som inte heller försummades för 
dessa flyktingar var själavård. Den organiserades för alla de representerade 
religionerna och bekännelserna (katoliker, ortodoxa och judar) (ibid.).  

Genom att Sverige erkände den nybildade polska regeringen i juli 1945, 
accepterades den nya kommunistiska makten och därmed ansågs det att alla 
flyktingar kunde åka tillbaka till Polen. I samarbete med Polen organiserades 
återresan och ca 5000 personer lämnade Sverige för att återvända till Polen medan 
ungefär 8000 personer stannade kvar (Uggla, 1997: 283). Orsakerna till att så 
många personer stannade kvar var till stor del politiska. Dessa personer ängslades 
för sin säkerhet i ett odemokratiskt system, i synnerhet de som hyste avvikande 
åsikter om något så väsentligt som hur Polen skulle styras efter kriget. De 
personer som var knutna till den av Sovjet oberoende Londonregeringen var också 
osäkra på hur de skulle behandlas vid återkomsten. En del oroade sig för rykten 
om antisemitiska tendenser som återuppväckts (Uggla, 1997: 206). Att Sverige 
inte betraktade återresan som obligatorisk och framhöll att ingen skulle vara 
tvungen att lämna landet, bidrog till att så många av flyktingarna bestämde sig för 
att stanna.  

 
3.1.2 Efterkrigstiden 
 

Efter andra världskrigets slut hårdnade det politiska klimatet mellan Öst och Väst 
och det var nästintill omöjligt att lämna Polen legalt. Fram till 1956 förekom det 
nästan ingen polsk invandring till Sverige (Michalik, 1997: 186). Den första vågen 
av immigranter kom efter det som kallats ”polsk oktober 1956”.6 Ett politiskt 
mildare klimat och följaktligen mindre stränga regler för utlandsresor ledde till att 
många ansökte om pass, åkte till Sverige på personlig inbjudan och stannade kvar. 
Under den perioden kom även en del personer av judisk härkomst från Polen till 
Sverige för att återförenas med sina släktingar (ibid.).  

Den andra vågen anlände efter mars 1968. Dessa personer lämnade Polen till 
följd av en antisemitisk kampanj som den kommunistiska regeringen initierade. 
Under åren 1969 -1972 kom cirka 2500 personer av judisk härkomst7 till Sverige 
(Uggla, 1990: 297). Personerna blev fråntagna sina polska pass och försågs i 

                                                 
6 En politisk kris i oktober 1956 ledde till nedmontering av det stalinistiska systemet i Polen. Den 
polska vägen till socialism skulle då respekteras av sovjetiska ledare under förutsättning att 
östblocket som helhet inte äventyrades (se till exempel Davies, 1981). 
7 Gruppen undersöktes med fokus på identitetsfrågor i en sociologisk avhandling skriven av Ilicki 
(1988). 
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stället med ett resedokument, vilket gjorde att de inte kunde återvända till Polen 
och därmed blev de statslösa (Trzciński, 1992: 297; Michalik, 1997: 186).  

Under 1970-talet ökade den polska invandringen ganska kraftigt. År 1974 
avskaffades visumtvånget till Sverige för en viss tid, och det har beräknats att över 
5500 personer kom från Polen under 1970-1979 (Uggla, 1997: 297), bland andra 
unga polska studenter och forskare som bestämde sig för att bosätta sig i Sverige 
(Trzciński, 1992: 64). Under den perioden inleddes också många förhållanden 
mellan polska och svenska medborgare.8 Den tidens invandring beskrivs ofta som 
ekonomisk (Michalik 1997: 186).  

Krigstillståndets införande 1981 framkallade återigen en mycket omfattande 
invandring med en topp 1982 (De Geer, 1994: 16). Denna invandring kallas ibland 
solidaritetsvågen (Trzciński, 1992: 65). I Sverige kunde man under den tiden 
ansökas antingen om politisk eller om humanitär asyl, och det innefattade alla 
personer som antingen var i Sverige vid krigstillståndets införande eller som 
bestämde sig för att lämna Polen, när de släpptes fria från interneringslägren. 
Personer tillhörande den första gruppen hade rätt till humanitär asyl (ibid.). Cirka 
600 personer (familjemedlemmar inräknade) ur den andra gruppen, dvs. som 
lämnade Polen under åren 1982-1985 (Michalik, 1997: 187)9 fick politisk asyl 
som gav dem fullständiga medborgerliga rättigheter i Sverige. På grund av den 
osäkra politiska situationen och den enorma ekonomiska krisen kom sammanlagt 
cirka 12 500 polska immigranter till Sverige (Michalik, 1997: 187). Redan i 
mitten av 1980-talet blev det svårare för polska medborgare att få både politisk 
och humanitär asyl och efter 1989 blev det helt omöjligt (Trzciński, 1992: 67). 
Möjligheter till invandring har dock funnits hela tiden och polsk invandring har 
förekommit i mindre eller större utsträckning efter 1989 (Michalik, 1997: 187; se 
även avsnitt 3.2.1 om demografi och ökad migration efter Polens inträde i EU i 
maj 2004).  

 
3.2 Karakteristik av den polska invandrargruppen 
 

Den aktuella polska invandrargruppen är störst i Skandinavien (Michalik, 1997: 
188). Som många har framhållit är den efter kriget främst av permanent karaktär 
(Józefowicz, 1996: 10; Hammar, 1997: 244; Michalik, 1997: 187; Vigerson, 1997: 
216). Invandringen under 1980-talet bestod framför allt av individer i arbetsför 
ålder (Vigerson, 1994: 106; Józefowicz, 1996: 6). Processen av ständig tillförsel 
av unga personer med hög och i Sverige eftertraktad utbildning har pågått sedan 

                                                 
8 Det har påståtts (Trzciński, 1992: 64; Chamarczuk, 2002: 27) att polska kvinnor valde en svensk 
partner för att förbättra sin livssituation och att många av förhållandena endast syftade till att 
legalisera deras vistelse i Sverige (skenäktenskap). Det förefaller inte som om någon systematisk 
undersökning som behandlat denna tämligen komplexa sociopsykologiska problematik finns. 
Sådana påståenden får därför tas med en nypa salt, som personliga intryck, men kan eventuellt 
vara värda att aktualiseras och problematiseras i ett framtida forskningssammanhang. 
9 Trzciński (1992: 66) uppger 2000 personer. Det finns inget utrymme i den här avhandlingen för 
att undersöka vad denna skillnad beror på.  
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1989 och man har argumenterat att detta kan påverka hela den polska 
invandrargruppens vitalitet (Chamarczuk, 2003: 5).10  

Ett annat typiskt drag är gruppens könsfördelning. Det finns nästan lika många 
kvinnliga invandrare som manliga (SCB, 2002), något som förklaras med att flera 
kvinnliga invandrare från Polen kommit som partners till svenska medborgare 
(Vigerson, 1997: 217). Idag omfattar den polska gruppen minst två generationer 
(jfr Trzciński, 1992: 70; Chamarczuk, 2002: 54). Gruppen består inte bara av 
etniska polacker utan även av judar11 och romer samt möjligen också av personer 
från andra etniska grupper (Vigerson, 1994: 105; Socialstyrelsen, 1999: 52).12  
 
3.2.1 Demografi 
 

I Sverige bor för närvarande 67 518 personer födda i Polen (SCB, 2010a)13 varav 
61 235 är mellan 18 och 95+ år. Beräkningar från 2001 påvisade 27 129 personer 
med åtminstone en förälder från Polen (SCB, 2002) medan beräkningar från 2004 
påvisade 12 477 personer med båda föräldrarna från Polen14. Idag bor det 
sammanlagt uppåt 80 000 personer i Sverige som har polsk härkomst. Gruppens 
storlek motsvarar således ungefär exempelvis Norrköpings population (alla med 
polsk härkomst) eller Gotlands population (endast personer födda i Polen). Om 
man enbart tar hänsyn till antal personer födda i Polen, intar invandrare från Polen 
tredje plats bland alla invandrargrupper i Sverige (se tabell 3.1). De polska 
invandrarna har aldrig haft en tendens att bosätta sig i samma områden (Michalik, 
1997: 188). De flesta har bosatt sig i storstäder och tabell 3.2 (SCB, 2010b) visar 
de största populationerna av de polska invandrarna i Sverige. De minsta grupperna 
finns däremot i följande län: Gotland (90), Jämtland (288) och Norrbotten (328) 
(SCB, 2010). Vissa grupperingar har uppstått beroende på arbetskraftsbehovet, 
särskilt i samband med andra världskriget, exempelvis i Västerås (Klich, 1988), 
men även beroende på hur den statliga politiken drevs under 1980-talet (Vigerson, 
1994: 107). Under den perioden undertecknade vissa kommuner avtal med staten 
om att de skulle ta emot ett visst antal invandrare och därför har en del polska 
invandrare bosatt sig i ett antal mindre orter (Vigerson, 1997: 219). 

                                                 
10 Observera att vi inte vet särskilt mycket om dessa personer och exempelvis deras planer på att 
bosätta sig permanent i Sverige. Tiden kommer att utvisa om det rör sig om permanent tillförsel 
till den polska invandrargruppen och det svenska samhället eller om det endast varit en tillfällig 
företeelse.  
11 Det bör nämnas att för en hel del polska judar som har kommit till Sverige har det polska 
språket varit det enda modersmålet (se Ilicki, 1988 för en närmare beskrivning av språk-
förhållandena bland de till Sverige invandrade judarna). 
12 Sverige för ingen statistik över etnisk tillhörlighet, vilket gör det svårt att beräkna exakt hur 
många som tillhörde en minoritet i hemlandet. I Polen finns det följande etniska och nationella 
minoriteter (i alfabetisk ordning): armenier, judar, karaimer, lemker, litauer, romer, ryssar, 
slovaker, tatarer, tjecker, tyskar, ukrainare och vitryssar. 
13 Observera att dessa data är från 2009. År 2004, när jag första gången gjorde en översikt, 
framgick det att det bodde 41 608 personer i Sverige, födda i Polen. Det har således skett en 
ökning med drygt 60 % under de senaste 5-6 åren.  
14  Personlig kommunikation med Statistiska Centralbyrån den 3 november 2004. 
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3.2.2 Socioekonomiska karakteristiska 
 

Polska invandrare skiljer sig från varandra inte bara i fråga om etnisk tillhörlighet 
utan även ten 
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Tabell 3.1. Jämförelse av antal invandrare från Polen med andra 
invandrargrupper. 

 

Födelseland Kvinnor Män Totalt 

  1. Finland 102 377 69 841 172 218 

  2. Irak   53 716 64 204 117 920 

  3. Polen   38 986 28 532   67 518 

  4. Iran   28 355 31 567   59 922 

  5. Bosnien-Hercegovina   28 438 27 689   56 127 

  6. Tyskland   25 444 22 359   47 803 

  7. Danmark   21 278 24 729   46 007 

  8. Norge   24 620 19 199   43 819 

  9. Turkiet   18 687 22 081   40 768 

10. Somalia   15 935 15 799   31 734 

 

när det gäller social bakgrund, något som tillsammans med tidpunk
nkomst till Sverige har haft betydelse för hur de anpassat sig till liv
r Vigerson, 1997: 214). Alla sociala grupper i Polen är representer
ndrarna utom bönder som är starkt underrepresenterade (Vigers
. De invandrare som kom under 1960- och 1970-talen kom oftast f
er, medan de som kom under 1980-talet i allmänhet var från min
erson, 1997: 214). Invandrare som anlände under andra världskr
för allt arbetarbakgrund (Michalik, 1997: 190). Under efterkrigsti
 ett stort antal personer med både hög utbildning och yrkeskompet
tertraktad på arbetsmarkanden (Michalik, 1997: 191).  
vjubaserad undersökning bland invandrare som flyttade till Sverige
visar att jämfört med personer från Chile, Iran och Turkiet, är pol
bättre förankrade i det svenska samhället, både socialt och ekonomi
 lika bra som infödda svenskar (Socialstyrelsen, 1999: 198). Det inne
 gäller exempelvis arbetslöshet är det i genomsnitt fler personer m
rund som tenderar att bli arbetslösa än matchande infödda svens

elsen, 1999: 90). Även om polska invandrare är välbeställda jämfört 
a nämnda invandrargrupper, är deras inkomstnivå lägre än inföddas 
elsen, 1999: 147).  
 har alltid utmärkt sig genom en relativ hög utbildningsnivå (Vigerson, 
. Det finns betydligt färre personer med enbart förgymnasial utbildning 
pp än i andra invandrargrupper och bland inrikesfödda (SCB, 2010c). I 

ler polska invandrares utbildning samma nivå som genomsnittet i 
vå dimensioner av gruppens utbildningsnivå är värda att lyftas fram. 
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Den ena är att det generellt har funnits ett utbildningsbehov i gruppen (Michalik, 
1997: 191): personer vars utbildning inte motsvarat behoven i det svenska 
samhället har varit benägna att omskola sig eller att komplettera den utbildning de 
hade från Polen (Vigerson, 1994: 109). Den andra dimensionen är att flera 
personer haft utbildning och yrkeserfarenhet som nästan varit direkt överförbara 
till det svenska arbetslivet. De som lättast kunde etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden har varit läkare och annan vårdpersonal samt naturvetare 
(Józefowicz, 1996: 91). De vars utbildningar och yrken inte varit konkurrens-
kraftiga, i synnerhet humanistiska, har accepterat mindre kvalificerade arbeten 
(ibid.).  
 
3.2.3 Vitalitet  
 

Den polska invandrargruppens livsvillkor i Sverige har varit varierande. Den 
varierade sociala och etniska bakgrunden har med stor sannolikhet haft inflytande 
på vilka behov och möjligheter som de har haft när det gäller deltagandet i 
gruppens gemensamma aktiviteter (jfr Kantor & Rokicki, 1992: 213).  

Chamarczuk (2003) föreslår en systematisering av gruppens vitalitet och 
urskiljer åtta yttringar av den: föreningsliv, kulturell verksamhet, akademisk 
verksamhet, massmedial aktivitet, webbverksamhet, kyrkoliv (Chamarczuk 
fokuserar på den katolska verksamheten) samt kategorierna gästarbetare och så 
kallade oengagerade personer. Nedan följer en beskrivning av föreningslivet, den 
kulturella verksamheten, den massmediala aktiviteten (inklusive webbverksam-
heten) samt kyrkolivet. Den akademiska verksamheten utelämnas eftersom en 
beskrivning av den skulle bli en uppräkning av personer som har utmärkt sig inom 
svensk vetenskap. Nowakowski (1992, 1996, 1997, 2003) har publicerat böcker 
som innehåller korta biografier över individer från bl.a. den akademiska världen.  

Med gästarbetare avses i första hand välutbildade personer, i synnerhet i 
bristyrken, som har kommit till Sverige för att få bättre ekonomiska villkor. 
Chamarczuk (2003: 4) räknar denna grupp som en separat kategori, men studier 
om gruppen saknas mig veterligen. Det är exempelvis okänt om gruppens vistelse 
i Sverige är permanent eller tillfällig. Men Chamarczuk (ibid.) räknar emellertid 
även in illegal arbetskraftsinvandring från Polen i kategorin gästarbetare. Den 
illegala arbetskraftsinvandringen och svårigheten att bedöma dess omfång 
nämndes även av Michalik (1997: 188). Problematiken har möjligen minskat efter 
Polens inträde i EU den 1 maj 2004.  

Tabell 3.2. De största populationerna av polskfödda 
individer i Sverige.  

 

Län/kommun Antal 

Stockholm/Stockholm 24 370/9 794 

Skåne/Malmö 17 523/6 903 

Västra Götaland/Göteborg   9 835/5 029 
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De så kallade oengagerade personerna utgör enligt Chamarczuk (2003: 5) den 
största gruppen och omfattar personer som varken är medlemmar i någon av de 
polska organisationerna eller är verksamma inom gruppen på något annat sätt. 
Dessa personer förlitar sig på sina privata sociala nätverk. Ibland deltar de i polska 
evenemang beroende på egna intressen och i mån av tid (ibid.).  

 
3.2.3.1 Föreningsliv 
 

Under åren 1945-1995 har det funnits över 100 aktiva föreningar med olika 
profiler inom den polska invandrargruppen (Michalik, 1997: 192). Numera finns 
det cirka 20 verksamma föreningar som omfattar uppskattningsvis 4000 personer 
(Chamarczuk, 2003: 1). Föreningarna har följande profileringar: konst, välgören-
het, scoutverksamhet, katolsk verksamhet, kvinnoförbund, krigsveteraner, sport, 
svensk-polskt samarbete samt facklig verksamhet (Organizacje polonijne, 2010). 
Dessutom finns det också organisationer som samlar etniska minoriteter från 
Polen, Föreningen Polska judar i Sverige (sedan 1943) samt Föreningen Polacker 
i Sverige (sedan 1983) vars medlemmar är till stor del polska judar, romer och 
polacker med ukrainsk bakgrund (Trzciński, 1992: 64).  

Det finns två föreningar som representerar den polska invandrargruppen inför 
svenska myndigheter: Polska Kongressen i Sverige (sedan 1982) och Riksför-
bundet Polska föreningar i Sverige (bildades 1977, under detta namn sedan 1990) 
(Chamarczuk, 2002: 40). Dessa föreningar har karaktären av konfederationer som 
inkluderar andra förbund. Orsaken till att det finns två organisationer av denna typ 
är att de har olika tillkomsthistorier vilket har bidragit till ömsesidig misstro. 
Polska Kongressen i Sverige är en organisation som bildades av personer som 
lämnade Polen pga. den politiska utvecklingen efter andra världskriget. 
Riksförbundet Polska föreningar bildades däremot av personer som var knutna till 
polska beskickningar under 1970-talet.  

 
3.2.3.2 Kulturell verksamhet 
 

Det ligger utanför ramarna för detta kapitel att skildra olika aspekter av gruppens 
kulturella verksamhet, eftersom ett sådant företag skulle kräva en separat 
undersökning. Därför hänvisas till Chamarczuk (2003) och Uggla (1990) där en 
del litterär och konstnärlig verksamhet beskrivs. Ett exempel på institutionaliserad 
kulturell verksamhet kan dock nämnas här, nämligen Polska institutet i Stockholm 
som arbetar med att presentera nationell polsk kultur och att främja polskt 
skapande i Sverige. Det finns också exempel på ideell verksamhet, nämligen 
Polska biblioteket i Stockholm med drygt 10 000 litterära verk. Ett tredje exempel 
på kulturell verksamhet, men i en vidare bemärkelse är den så kallade Polska 
skolan vid Polska ambassaden i Stockholm. Skolan bedriver undervisning på 
kvällarna både på grundskole- och gymnasienivå och man bedriver även 
distansundervisning. I skolan undervisas i polska, historia, geografi och 
samhällskunskap och det bedrivs integrerad undervisning för årskurserna 1-3. 
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3.2.3.3 Massmedial aktivitet 
 

Den polska invandrargruppen har tillgång till nationella polska massmedia men 
har även skapat egna media i Sverige som behandlar lokala angelägenheter. När 
det gäller tidskrifter har dock många varit efemära (Michalik, 1997: 199). Titlar 
som är aktuella nu är till exempel Nowa Gazeta Polska som ges ut två gånger i 
månaden och distribueras gratis, Słowo Kongresu som ges ut av organisationen 
Polska Kongressen i Sverige samt Suecia-Polonia, en tvåspråkig tidskrift som ges 
ut en gång i kvartalet (Media polonijne w Szwecji, 2010). Sedan 1980-talet har det 
funnits ett polskspråkigt radioprogram som en del av den internationella sektionen 
i Sveriges radio, men programmet är numera nedlagt. I början av 2000-talet 
etablerades en webbsida, www.poloniainfo.se, som ”håller dig à jour med 
Sverigepolacker”. Den innehåller ett rikt utbud av information om aktuella 
händelser inom den polska invandrargruppen. 

 
3.2.3.4 Religionsutövning 
 

Den religiösa dimensionen har alltid funnits som en del av polska invandrares 
identitet inte bara i Sverige (jfr Kantor & Rokicki, 1992: 213; Kurowski, 1992: 
51). Den romersk-katolska trosbekännelsen har dominerat, vilket är förståeligt 
med tanke på att nästan 90 % av Polens befolkning är katoliker (GUS, 2011a). 
Katolska kyrkan i Sverige bedriver sin religiösa verksamhet både på svenska och 
på en rad andra språk, på polska bland annat i form av Polska katolska missioner i 
Göteborg, Malmö och Stockholm. Polska katoliker deltar både i den 
svenskspråkiga och i den polskspråkiga verksamheten (jfr Uggla, 1990: 301). När 
det gäller polska judar, synes någon del av dem vara engagerad i Sveriges judiska 
församlingar (Ilicki, 1988: 180). 

 
3.3 Sammanfattning 
 

Den moderna polska invandrargruppen i Sverige har av humanitära, politiska och 
ekonomiska skäl formats gradvis från och med andra världskriget. Idag beräknas 
gruppen omfatta över 60 000 personer. Därmed intar polska invandrare tredje 
plats bland alla invandrargrupper i Sverige och är den största polska gruppen i 
Skandinavien. Polska invandrare bor framför allt i de tre största städerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Gruppen är etniskt blandad och består av 
etniska polacker, polska judar och romer samt möjligen andra etniska grupper. 
Den karakteriseras av en relativt hög utbildningsnivå och består till 80 % av 
personer i arbetsför ålder (25-64 år). Gruppen är relativt väletablerad ur 
socioekonomiskt perspektiv. Beträffande gruppens vitalitet finns två rikstäckande 
föreningar som agerar som gruppens representanter inför svenska myndigheter. 
Den kulturella verksamheten kännetecknas av t.ex. institutionaliserad marknadsfö-
ring av polsk kultur och främjande av polskt skapande i Sverige, polska bibliotek 
samt polska skolor. Gruppen är tämligen aktiv när det gäller massmedial 
verksamhet och sedan början av 2000-talet har den en egen webbsida. Vitaliteten 
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innefattar också aktivt deltagande i den romersk-katolska kyrkans liv i Sverige, 
liksom i judiska församlingar. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 4 
 

Grammatiska strukturer i den aktuella studien 
 
 
 
 
Föreliggande kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av polska som språk i 
kontakt med fokus på immigrantkontexter (avsnitt 4.1). Därefter beskrivs de 
grammatiska strukturer som den aktuella studien undersöker samt förklaras varför 
dessa är av intresse. Framställningen av strukturerna begränsas till det som är 
relevant för förståelsen av metod- och resultatkapitlen. För detaljerade beskriv-
ningar hänvisas till anförd litteratur.  
 
4.1 Polska som immigrantminoritetsspråk 
 

Inom den nationella polska forskningen finns det en tämligen lång tradition av 
studier av polska utanför Polen. Denna tradition går tillbaka till slutet av 1930-
talet när Doroszewski (1938) publicerade sin undersökning av polska språket i 
USA och den Polska Vetenskapsakademin kom med riktlinjer för forskning om 
polska utomlands. På grund av historiska omständigheter fick forskningen en 
nystart först på 1970-talet (Zaręba, 1975; se även Kubiak, 1976).  

Antalet talare av polska utanför Polen uppskattas till cirka 10-12 miljoner (t.ex. 
Rothstein, 1993: 686, Walczak, 2001: 565) utspridda över alla kontinenter och 80 
länder (t.ex. Dubisz, 1997: 36).15 De största polska koncentrationerna finns i 
Nord- och Sydamerika (USA, Brasilien, Argentina) och i Europa (Frankrike, 
Tyskland, Storbritannien).  

Polsktalande utanför Polen kan delas in i två kategorier beroende på deras 
ursprung (t.ex. Szydłowska-Ceglowa, 1992: 183; Walczak, 2001: 563). Den ena 
kategorin utgörs av emigranter och deras ättlingar i sådana länder som exempelvis 
Frankrike, Storbritannien eller USA. Den andra kategorin omfattar inhemska 
polska minoriteter i exempelvis Ukraina, Vitryssland eller Litauen. I detta avsnitt 
behandlas invandrarminoriteter, eftersom polsktalande i Sverige tillhör denna 
kategori.  

                                                 
15 I samband med Polens inträde i EU i maj 2004 har cirka 2 miljoner polska medborgare 
migrerat till andra EU-länder, men det är än så länge oklart om denna migration är permanenet 
och viss återvändning har också noterats (GUS, 2011b). 
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De polska invandrarminoriteterna kan vidare delas in i den så kallade gamla 
och den nya emigrationen (Miodunka, 1990). Den gamla emigrationen avser 
individer som utvandrat från Polen under andra hälften av 1800-talet och fram till 
andra världskriget. Den nya emigrationen avser polsk utvandrig från och med 
andra världskriget. De polska invandrargrupperna är i många avseenden 
heterogena både sinsemellan och inom respektive grupp (t.ex. Dubisz, 1983; 
Zaręba, 1975; Szydłowska-Ceglowa, 1983). Heterogeniteten gäller inte minst 
språklig variation och utveckling. Dels har immigranter haft olika varieteter av 
polska på grund av sin socioekonomiska bakgrund. Till exempel var den 
dialektala variationen utpräglad inom den gamla emigrationen, men har jämnats ut 
efter andra världskriget. Vidare bestod den gamla emigrationen ofta av individer 
som varit två- eller flerspråkiga (t.ex. Szydłowska-Ceglowa, 1975, 1983, 1992). 
Dels har immigranternas polska utvecklats olika i andraspråksmiljön. Miodunka 
(1990: 13) förfäktar att polska faktiskt kan bevaras i dess ursprungsform i 
immigrantkontexter. I exceptionella fall som med de berömda polska författarna, 
t.ex. Miłosz eller Gombrowicz, har standardpolskan inte bara bevarats. 
Författarnas verksamhet har haft betydelse för utvecklingen av det polska språket. 
Dessutom har framväxt av en ny varietet av polska i immigrantkontexter hävdats 
(t.ex. Dubisz, 1990a, 1990b; Dubisz & Sękowska, 1990; Szydłowska-Ceglowa; 
1975; Zaręba, 1975).  

Med tanke på heterogeniteten bör forskningen ta hänsyn till både de olika 
gruppernas sociokulturella kontext och den språkliga variationen (t.ex. Dubisz, 
1983, 1995; Szydłowska-Ceglowa, 1975, 1992; Zaręba, 1975). Studier av polska i 
immigrantkontexter bör utom att undersöka tvärspråkligt inflytande framför allt 
utforska attritionseffekter, språkets vidmakthållande samt hur den polenpolska 
bruksnormen följs i andraspråksmiljön (Szydłowska-Ceglowa, 1975; Zaręba, 
1975). 

Tidigare studier av polska i immigrantkontexter omfattar olika generationer: 
från den första generationen till deras ättlingar, antingen vuxna eller barn och 
ungdomar. I de flesta fall har resultaten från olika generationer/åldersgrupper 
rapporterats tillsammans (se dock Laskowski, 2009; Masiewicz, 1988). Dessa 
undersökningar gäller antingen grupper om 30 - 80 personer eller så var de fall-
studier.  De bygger ofta på tillfälliga observationer och autobiografiska berättelser. 
Deltagarna använde polska dagligen och/eller hade frekventa kontakter med Polen 
och vistelselängden varierade mellan några år till drygt 30 år. I de flesta studier 
undersöktes deltagare från den gamla emigrationen, vilket innebar individer med 
kort utbildning (några år i grundskolan) eller helt utan läs- och skrivkunskaper. Ett 
mindre antal studier ägnades åt den nya emigrationen, dvs. den kategori som 
studeras i denna avhandling. 

De olika språkliga nivåerna har undersökts i olika omfattning. Den mest 
undersökta är den lexikosemantiska nivån (t.ex. Satkiewicz, 1991; Stanecka-
Tyralska 1977, 1982; Zaręba, 1953). Studier av denna nivå har möjliggjort 
klassificeringar av polsk immigrantvokabulär (se Dubisz & Sękowska, 1990). 
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Dessutom har ett lexikografiskt arbete över polskt ordförråd i immigrantkontexter 
inletts av Decyk, Dubisz, Markowski, Nagórko och Sękowska (1988).  

Effekter på det polska ljudsystemet i andraspråksmiljö har framför allt 
beskrivits i de engelskspråkiga och franska kontexterna (t.ex. Masiewicz, 1988; 
Stanecka-Tyralska, 1978, 1979, 1981; Tomaszczyk, 1980). En generell slutsats är 
att effekterna inte är särskilt påfallande hos vuxna immigranter och gäller främst 
det polska som tillägnats som arvspråk.16 Den starkast påverkade delen av det 
polska ljudsystemet är konsonantsystemet och påverkan härleds till tvärspråkligt 
inflytande. I synnerhet påverkas affrikatorna, i skrift återgivna som <c, ć, cz, dz, 
dż dź>, vilka uttalas som frikativor motsvarande skriftens <s, ś, sz, z, ż, ź>. Som 
regel reduceras också palatala oppositioner hos affrikator och frikativor. 
Ytterligare ett drag är att tonassimilationer (avseende tonande konsonanter) är 
annorlunda än i standardpolskan. När det gäller ordbetoning och intonation, har 
endast påverkan på intonationen observerats och det under speciella omständig-
heter: i starkt känslomässigt laddade situationer. Detta inflytande kan ibland vara 
så kraftigt att förståelsen äventyras, dvs. en talare från Polen kan ha avsevärda 
svårigheter med att förstå en polsktalande från Frankrike (Zduńska, 1981).  

När det gäller den morfosyntaktiska nivån, som är ett av de centrala områdena i 
föreliggande studie, har sammanställningar av ickenormenliga drag gjorts av 
Dubisz (1997: 358-360, 2001: 502-507) och klassificerats som (i) tvärspråkligt 
inflytande, (ii) attrition och (iii) innovationer (ibid.). Av sammanställningarna 
framgår i vilken kontaktsituation de har observerats, men inte hos vilken 
generation (t.ex. första generation vs arvspråkstalare). När det gäller morfologin 
har påverkan på följande områden avseende nominala kategorier observerats: 
genus, substantivböjning och böjning av räkneord (reducering av böjningsändel-
ser), enklitiska former av personliga pronomen, val av genitivändelser. När det 
gäller verbala kategorier har påverkan observerats på följande områden: aspekt, 
verbböjning, reflexiv diates (redundans eller avsaknad av den reflexiva markören). 
Inom syntaxen har effekter på följande områden observerats: kongruens mellan 
subjekt och predikat, verb- och prepositionsrektion, användning av negationens 
genitiv, användning av personliga pronomen för att markera subjekt, adjektiv-
attributsplacering inom nominalfrasen, funktion av demonstrativa pronomen ten 
’den-msc’ ta, ’den-fem’, to ’det’ samt räkneordet jeden ’en’ samt predikativ-
kongruens. 
 
4.2 Verbrektion 
 

I polska liksom i flera andra språk bestäms kasus på efterföljande substantiv eller 
pronomen av verb (och prepositioner). Detta kallas rektion eller styrning.  

                                                 
16 Termen arvspråk har ännu inte etablerats svenskan. Den är en översättning från engelska, 
heritage language, och avser det språk som barn till immigranter lärt sig från sina föräldrar i 
andraspråksmiljön eller som förekommit i deras bakgrund.  
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Polska har 7 kasus: nominativ, ackusativ, genitiv, lokativ, dativ, instrumentalis 
och vokativ. Kasus är som bekant en böjningskategori som markerar de nominala 
ordklassernas funktion i satsen. Nominativ ses traditionellt som ett icke-styrt 
kasus, dvs. det styrs inte av verb. Lokativ är ett analytiskt kasus, dvs. det används 
endast efter ett fåtal prepositioner, och styrs alltså inte av verb (t.ex. Nagórko, 
1998:99). Vokativ uttrycker inte syntaktiska förhållanden utan är en substantiv-
form som används när man tilltalar någon (t.ex. Nagórko, 1998: 100; Strutyński, 
1996: 161; jfr Blake, 2001: 8). Verb styr således följande kasus: genitiv, dativ, 
ackusativ och instrumentalis. Substantiv och pronomen står i ett viss kasus efter 
vissa verb, medan ordningstal och adjektiv följer huvudordet vad gäller kasus 
liksom numerus och genus.  

Effekter på verbrektion har tidigare konstaterats i tidigare explorativa studier 
om polska språket i immigrantkontexter (t.ex. Dubisz, 1997: 359). I synnerhet har 
man observerat att genitiv och negationens genitiv ersätts med nomina-
tiv=ackusativ (Dubisz, 2001: 503 och 504; Stanecka-Tyralska, 1981c) eller 
ackusativ. I förstaspråksmiljön inom det polska språket är normalfallet att ackusa-
tivrektion förekommer med de flesta transitiva verb, medan genitivrektion är mer 
sällsynt (Buttler, 1971: 304; se även Buttler, 1976, 1981). Genitiv är dock det 
andra mest frekventa kasus av det direkta objektet efter ackusativ. Negationens 
genitiv är däremot ett specialfall av användning av genitiv (se även 
Przepiórkowski, 2000). Det betyder att genitiv är ett obligatoriskt kasus av det 
direkta objektet i en negativ sats, om verbet i en affirmativ sats styr ackusativ. 
Med nominativ=ackusativ menas att ackusativformen sammanfaller med 
nominativformen, något som bland annat är karakteristiskt för delar av den polska 
maskulina substantivdeklinationen i singular och plural (se exempel 4.1). 
 
Exempel 4.1. 
 

 ’gryta’ ’katter’ 
N. garnek kot-y 
G. garnk-a kot-ów 
D. garnk-owi kot-om 
A. garnek kot-y 
I. garnki-em kot-ami 
L. garnk-u kota-ach 
V. garnk-u! kot-y! 
 
Inom det ryska språket i USA har man också beskrivit en tendens till 
rektionsförändringar, dock främst som ett drag i ryska som arvspråk (t.ex. 
Polinsky, 1997: 377). 

Även i förstaspråksmiljön förekommer rektionsförändringar i polskan. I 
språkbruket har det framför allt observerats att ackusativ tar över genitivens 
funktion som det direkta objektets kasus (t.ex. Buttler, 1981: 119; Nagórko, 1998: 
99). I vissa fall har dessa processer lett till att förändringar av rektionen har 
kodifierats (Buttler, 1971: 305). Negationens genitiv har också varit under 
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ackusativens påverkan både i polska och i andra slaviska språk. Exempelvis har 
ackusativ helt och hållet slagit ut negationens genitiv inom det tjeckiska språket 
(t.ex. Buttler, 1971: 306; Handke, 1994: 76). I polskan har fenomenet att använda 
ackusativ i stället för negationens genitiv varit känt sedan 1700-talet (Buttler, 
1971: 318; se även Rybicka-Nowacka, 1990: 572). Såvitt jag vet har det inte 
utforskats i någon större skala hur frekvent ersättningen av negationens genitiv 
med ackusativ i det moderna polska språkbruket faktiskt är. Trots dessa olika 
processer är negationens genitiv fortfarande obligatoriskt i det polska språket 
(t.ex. Franks, 1995: 195-219). 

Sammanfattningsvis kan sägas att ackusativens expansion på bekostnad av 
genitiv länge har observerats i polska. En del av rektionsförändringarna i 
språkbruket har kodifierats, men det finns fortfarande en hel del verb som har 
obligatorisk genitivrektion. Obligatoriet gäller även för negationens genitiv. Den 
föränderliga naturen av rektionen utgör en utmaning för studier av polska i 
andraspråksmiljö. Även om det i tidigare explorativ forskning om det polska 
språket i immigrantkontexter observerats att genitiv och negationens genitiv 
ersätts med nominativ=ackusativ eller med ackusativ, framgår det inte av dessa 
studier hur sannolikt det är att dessa fenomen är en effekt snarare av de 
förändringsprocesser som sedan länge pågått i förstaspråksmiljön än av en lång 
vistelse i andraspråksmiljö. För denna undersökning var det därför intressant att 
utforska om en lång vistelse utanför förstaspråksmiljön resulterar i att dessa 
processer tilltar.  
 
4.3 Maskulin substantivdeklination 
 

Det polska substantivets deklinationstyp är beroende av substantivets genus och 
stam. Polska har tre genus: femininum, maskulinum och neutrum. Stammen kan 
sluta på hård konsonant (p, b, f, w, t, d, s, z, k, g, ch, m, n, r, ł), mjuk konsonant (ć, 
dź, ś, ź, ń, j) eller funktionellt (historiskt) mjuk konsonant (c, cz, dz, dż, sz, ż, rz, 
l). Inom substantivdeklinationen förekommer också en del vokal- och konsonant-
växlingar (t.ex. Bartnicka & Satkiewicz, 1990: 47). Det finns olika sätt att 
klassificera de polska deklinationerna och enligt ett av dessa sätt finns det tre 
deklinationer i polska: feminin, maskulin och neutral (t.ex. Swan, 2002: 44). 

Enligt tidigare explorativ forskning om det polska språket i immigrantkontexter 
(Dubisz, 1997: 359, 2001: 503) påverkas val av böjningsändelser både i singular 
och plural. På grund av att varken den feminina eller den neutrala deklinationen 
anses vara särskilt känsliga för påverkan i andraspråksmiljön, fokuserar denna 
undersökning på den maskulina deklinationen, och i synnerhet genitivändelser, 
eftersom dessa uppges vara särskilt mottagliga för påverkan i andraspråksmiljön. 
För att underlätta förståelsen av de effekter som denna avhandling diskuterar, 
presenteras först en karakteristik av hela det maskulina paradigmet. I tabell 4.1 
finns en sammanställning av den maskulina deklinationens ändelser.  

Det finns två kategoriseringar av betydelse för böjningen av maskulina 
substantiv: animathet mot inanimathet samt personbeteckning mot ej personbe-
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teckning. I singular skiljer man således mellan animata substantiv (varelsebeteck-
nande/besjälade/levande), t.ex. pan ’herre’, dzik ’vildsvin’ och inanimata (ting-
betecknande/icke-besjälade/ej levande) substantiv, t.ex. worek ’påse’, las ’skog’. I 
plural skiljer man mellan substantiv som betecknar manliga personer, t.ex. lekarze 
’läkare’, nauczyciele ’lärare’, och övriga substantiv, dvs. substantiv som betecknar 
manliga ickepersoner (djur inklusive mytologiska varelser och ting), t.ex. psy 
’hundar’, wampiry ’vampyrer’, domy ’hus’.  

Karakteristiskt för de animata substantiven i singular är att genitiv- och 
ackusativformer sammanfaller, dvs. substantiven har samma form i båda kasus. I 
genitiv får alla (utom två) animata maskulina substantiv en och samma ändelse, 
-a. Karakteristiskt för de inanimta substantiven är i stället att nominativ- och 
ackusativformen sammanfaller. I genitiv av inanimata maskulina substantiv finns 
två ändelser att välja mellan: -a och -u. Reglerna för valet av respektive ändelse är 
inte särskilt uppenbara, vilket innebär att man ofta måste lära in hela formen 
tillsammans med ordets betydelse. Det går visserligen att urskilja vissa semantiska 
kriterier då antingen -a eller -u ska väljas, men kriterierna strider ibland mot 
varandra och försvårar valet av ändelse (t.ex. Nagórko, 1998: 133). Ändelserna 
används dessutom för att uttrycka semantiska oppositioner: substans (-u) kontra 
mängd (-a), t.ex. proszk-u ’pulver’ mot proszk-a ’piller’ och personbeteckning (-a) 
kontra tingbeteckning (-u), t.ex. kantor-a ’kantor’mot kantor-u ’ställe där man 
växlar valuta eller en lucka’. Den polska normen tillåter även alternativ 
användning av ändelserna utan påverkan på betydelsen, t.ex. tapczan-a och 
tapczan-u ’en typ av soffa’.  

Tabell 4.1. Den maskulina deklinationens ändelser. 
 

Kasus Singular Plural 

Animata Inanimata Manliga personer Manliga ickepersoner 

N. -Ø -Ø -y 
-i 
-e 
-owie 

-y 
-i 
-e 

G. -a -u, 
-a 

-ów 
-i 
-y 

-ów 
-i 
-y 

D. -u 
-owi 

-u 
-owi 

-om -om 

A. =G =N =G =N 

I. -em -em -ami 
-mi 

-ami 
-mi 

L. -e 
-u 

-e 
-u 

-ach -ach 

V. =L =L =N =N 
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I plural har substantiv som betecknar manliga personer sammanfallande 
ändelser i genitiv och ackusativ. Substantiv som betecknar manliga ickepersoner 
karakteriseras i plural av att nominativ och ackusativ sammanfaller. I plural 
genitivform finns följande ändelser att välja mellan: -ów, -i/ -y. Ändelsen -ów 
förekommer hos alla substantiv med stam som slutar på hård konsonant, t.ex. las> 
las-ów ’skog-skogar’, och dessutom hos många substantiv vars stam slutar på 
historiskt mjuk konsonant, t.ex. palec> palc-ów ’finger-fingrar’ samt hos vissa 
substantiv vars stam slutar på mjuk konsonant , t.ex. kraj> kraj-ów ’land-länder’. 
Ändelsen -i förekommer hos substantiv med mjuk stam, t.ex. koń > kon-i ’häst-
hästar’ medan ändelsen -y förekommer hos många substantiv som har historiskt 
mjuk stam, t.ex. klucz>klucz-y ’nyckel-nycklar’. 

Det maskulina genitivparadigmet i plural anses vara ett av de svåraste i det hela 
polska deklinationssystemet (t.ex. Krupa, 1997: 31). Medan maskulina substantiv 
vars stam slutar på hård konsonant bara kan ha en ändelse, -ów, och inte brukar 
vålla problem (t.ex. Nagórko, 1998: 137), kan substantiv vars stam slutar på mjuk 
eller historiskt mjuk konsonant skapa osäkerhet vid valet av en lämplig ändelse. 
Dessa substantiv kan ha en av alla de tre tillgängliga ändelserna: -i/-y respektive -
ów, och distributionsreglerna för dessa är ganska oklara (t.ex. Krupa, 1997: 32). 
Den polska normen tillåter dessutom alternativ användning av ändelserna utan att 
betydelsen påverkas, t.ex. poko-i och pokoj-ów ’rum’.  

Variation i användning av genitivändelser inom det polska språket förekommer 
inte bara i immigrantkontexter utan också i förstaspråksmiljön. Krupa (1997: 39) 
konstaterade att ickenormenligt bruk av ändelsen -ów i stället för -i/ -y uppgår till 
1-6 %. När det gäller val av ändelsen -i/-y i stället för -ów konstaterar Krupa 
(ibid., s.40) att ickenormenligt bruk uppgår till13-24 %.  

I andraspråksmiljö har ickenormenlig användning av ändelser inom den 
inanimata delen av det maskulina genitivparadigmet i singular observerats, dvs. 
ändelsebyte -u→*-a/ a→*-u (t.ex. Dubisz, 1997). Med tanke på det maskulina 
genitivparadigmets komplexitet både i singular och plural skulle rent hypotetiskt 
hela paradigmet kunna vara föremål för ickenormenlig användning vad gäller 
animata substantiv i singular (ändelsebyte -a→ *-u) och alla pluraländelser 
(ändelsebyte -y/-i → *-ów eller -ów→ *-y/-i).  

Tabell 4.2 ger en översiktlig presentation av potentiella ickenormenliga 
användningar av ändelser inom det polska maskulina genitivparadigmet i såväl 
första- som andraspråksmiljö. Tabellen grundar sig på data från Krupa (1997) och 
Kowalewska-Kuczkowska (2004) för förstaspråksmiljö, och på Dubisz (2001) för 
andraspråksmiljö. Det bör nämnas att den sistnämnda studien inte skiljer mellan 
vuxna och barn, och att Kowalewska-Kuczkowskas studie endast avser barn.  

Det är uppenbart att en stor del av det maskulina genitivparadigmet i polska är 
tämligen komplex. Ickenormenliga användningar av genitivändelser inom den 
maskulina deklinationen förekommer både i första- och andraspråksmiljö. Av 
tidigare explorativa studier av det polska språket i immigrantkontexter har inte 
framgått hur sannolikt det är att de effekter som observerats beror på den variation 
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som finns i förstaspråksmiljö snarare än på en långvarig vistelse i andraspråks-
miljö. De ickenormenliga användningarna är hypotetiskt möjliga över hela det 
maskulina genitivparadigmet. I den här studien förväntas dock inga 
attritionseffekter i den animata delen av det maskulina paradigmet, men en ökning 
av variationen i de övriga delarna.  
 
4.4 Reflexiva verb 
 

Reflexiva verb är ett problematiskt område inom slavistisk forskning (t.ex. 
Rothstein, 1970). Verbkonstruktioner med się kallas traditionellt reflexiva men 
ordet się har en multifunktionell karaktär som går utanför den rena reflexiva 
betydelsen (t.ex. Bogusławski, 1977; Saloni, 1975; Schenker, 1985). I själva 
verket finns det bara en genuint reflexiv betydelse av ordet då aktören och 
mottagaren är samma (jfr Nagórko, 1998) och det finns inte många verb av denna 
typ (Rothstein, ibid.). I motsats till exempelvis svenska står ordet się alltid i 
samma form i alla personer. 

Det har gjorts försök att klassificera reflexiva verb i polska ur både ett 
syntaktiskt och ett semantiskt perspektiv, och även i termer av diates (Rothstein, 
ibid.). Det har framlagts olika klassifikationer (t.ex. Sawicki, 1988) för att täcka 
den rikedom av betydelser som så kallade reflexiva verb har. Reflexiv diates är 
däremot en annan komplex kategori inom alla slaviska språk (Schenker, 1988). 
Traditionella polska grammatikor (t.ex. Bąk, 1984; Szober, 1963) räknar reflexiv 
diates till en av de tre existerande, vid sidan av den aktiva och den passiva. Den 
reflexiva diatesen är då den som uttrycks med hjälp av verb + ordet się. Det finns 

Tabell 4.2. Potentiella ickenormenliga användningar av ändelser i det maskulina 
genitivparadigmet. 
 

Substantiv Normenlig 
böjning 

Potentiell  
förväxling 

Belägg 

Sg Pl   Förstaspråksmiljö Andraspråksmiljö 

profesor 
’professor’ 

 profesor-a *profesor-u okänt okänt 

las 
’skog’ 

 las-u *las-a förmodligen ja ja 

palec 
’finger’ 

 palc-a *palc-u förmodligen ja ja 

 studenci 
’studenter’ 

student-ów *student-y okänt okänt 

 kraje 
’länder’ 

kraj-ów *kraj-i ja förmodligen ja 

 krawcy 
’skräddare’ 

krawc-ów *krawc-y ja förmodligen ja 

 konie 
’häst’ 

kon-i *koni-ów ja förmodligen ja 

 lekarze 
’läkare’ 

lekarz-y *lekarz-ów ja förmodligen ja 
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dock forskare som ifrågasätter existensen av den reflexiva diatesen i polska (t.ex. 
Nagórko, 1998), och hävdar existensen av enbart en binär opposition: aktiv mot 
passiv. Orsaken till ifrågasättandet av reflexiv diates i polska är att verbformer 
med się även kan ha andra betydelser än den reflexiva.  

Dubisz (2001: 502) har rapporterat om förändringar av reflexiv diates i det 
polska språket i immigrantkontexter. Dessa yttrar sig t.ex. genom att ordet się 
stryks som en markör av reflexivitet. I ljuset av vad jag nyss fört fram om 
problematiken kring reflexiva verb och reflexiv diates är det tydligt att Dubisz 
använde sig av ett traditionellt perspektiv på reflexiva verb och reflexiv diates. Det 
innebär både ett antagande om att reflexiv diates existerar i polska och att den 
uttrycks genom verb + ordet się.  

En närmare granskning av exempel på verbformer med ordet się som Dubisz 
presenterade i sitt arbete, leder till slutsatsen att strykningen inte bara avser de 
genuint reflexiva verben, utan också verb med andra semantiska funktioner. För 
att kunna gruppera dessa exempel används i denna avhandling Wilczewskas 
(1966) klassificering av verb med ordet się. Den klassificeringen är visserligen 
äldst men mest utförlig, och rik på exemplifieringar. Klassificeringen gör det 
möjligt att inordna verbexempel givna av Dubisz i följande grupper: (i) direkt 
reflexiva verb, (ii) reflexiva verb med passiv-resultativ-autonom funktion och (iii) 
reflexiva tantum. 

Direkt reflexiva verb avser verb som har den funktion som bäst motsvarar den 
reflexiva (Wilczewska, 1966: 29-35). Dessa verb har en aktiv motsvarighet men 
det finns en semantisk skillnad mellan det reflexiva och det aktiva alternativet. Det 
direkt reflexiva verbet betyder handlingar där subjektet är personligen och aktivt 
involverat. Dessa verb är enligt Wilczewska inte särskilt frekventa i polska, men 
mest iögonfallande därför att de innehåller de drag som anses vara typiskt 
reflexiva. Till denna grupp hör t.ex. myć się ’tvätta sig’, czesać się ’kamma sig’. 

Reflexiva verb med passiv-resultativ-autonom funktion är en komplex grupp 
(Wilczewska, 1966: 60-79). Verb i denna grupp har både passiv och resultativ 
betydelse och även en specifik betydelse som generellt gäller handlingar som inte 
har med en medveten mänsklig verksamhet att göra. Till denna grupp hör t.ex. 
chmurzyć się ’som uttrycker information om att det håller på att bli molnigt och att 
det kanske kommer att regna’. Ett annat exempel är wykształcać się ’skapas, 
formas, utvecklas från något annat’. 

Reflexiva tantum är en grupp av verb som endast kan förekomma med ordet się 
(Wilczewska, 1966: 114-146) Till denna grupp hör t.ex. przypochlebiać się 
’fjäska’ och zakochać się ’förälska sig’. 
 
4.5 Användning av explicita personliga pronomen i subjektsposition 
 

Polska är ett prodropspråk. I princip utelämnar polska obetonade pronominella 
subjekt vid alla personer och numerus, och i alla tempus och modus (t.ex. 
Bondaruk, 2001: 37; Lindseth & Franks, 1996: 204). Exempel 4.2 illustrerar detta: 
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Exempel 4.2. 
 

Idę. 
Gå-1SG-PRES 
’Jag går.’ 
 
I polska används övervägande verbböjning för att ange vem eller vad man syftar 
på. Detta illustreras av exempel 4.3.  
 
Exempel 4.3. 
 

czytać ’att läsa’  
 

1: a person singular (ja): czyt-am ’jag läser’ 
2: a person singular (ty): czyt-asz ’du läser’ 
3: e person singular (ona/on/ono): czyt-a ’hon/han/det läser’ 

   

1: a person plural (my): czyt-amy ’vi läser’ 
2: a person plural (wy): czyt-acie ’ni läser’ 
3: e person plural (oni/one): czyt-ają ’de läser’ 
 
Enligt tidigare forskning om det polska språket i immigrantkontexter (t.ex. 
Dubisz, 2001: 504) är en överflödig markering av person genom explicit person-
ligt pronomen i subjektsposition vanlig i andraspråksmiljö. Det har till exempel 
observerats bland polskspråkiga individer bosatta i USA och i Storbritannien 
(ibid.). I förstaspråksmiljö är den normerande riktlinjen att undvika en omotiverad 
användning av explicita personliga pronomen i subjektsposition (t.ex. Swan, 2002: 
155). En sådan användning kan t.ex. ge intryck av att språket inte behärskas till 
fullo (Pisarkowa, 1969: 38-39). Det finns dock i polska liksom i andra pro-
dropspråk pragmatiska mekanismer som gör att personliga pronomen i vissa fall 
sätts ut, och användningen anses då vara motiverad. 1:a och 2:a personens 
pronomen sätts ut antingen vid emfas (exempel 4.4a) eller kontrast (exempel 4.4b) 
(t.ex. Pisarkowa, 1969; Swan, 2002). 
 
Exempel 4.4a. 
 

Pan rozumiesz nie miałem ja wtedy czasu do myślenia. 
herr förstå inte ha-1SG-PRET-MSC jag då tid till eftertanke 

 

‘Ni förstår, jag hade ingen tid till eftertanke då.’ 
(efter Nilsson, 1982: 46) 
 
Exempel 4.4b. 
 

Ja nie zamierz-am tam pojechać nawet jeżeli ty pojedzi-esz. 
jag inte tänka-1SG-FUT dit åka även om du åka-2SG-FUT 

 

’Jag tänker inte åka, även om du åker.’ 
(eget exempel) 
 
3: e personens pronomen sätts ofta ut i första delen av ett längre yttrande. Därefter 
utelämnas subjektet om hänsyftningen är klar (se exempel 4.5). 
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Exempel 4.5. 
 

Ona teraz mieszka w Warszawie. Ø pracuje 
hon nu bo-3SG-PRES i Warszawa hon jobba-3SG-PRES 
     

jako nauczycielka niemieckiego. Przedtem mieszkała 
som lärare tyska tidigare bo-3SG-PRET-FEM 
     

Ø w Krakowie. Wtedy pracowała Ø w muzeum. 
hon i Kraków då jobba-3SG-PRET-FEM hon i museum 
 

‘Hon bor i Warszawa nu. Hon jobbar som tysklärare. Tidigare bodde hon i Kraków. Då jobbade 
hon på ett museum.’ 
(eget exempel) 
 
Förutom dessa pragmatiska mekanismer finns det även, enligt Pisarkowa (1969: 
34-35), vissa formella mekanismer som gör att det kan vara nödvändigt att sätta ut 
pronominellt subjekt i polskan. Även om Pisarkowas observationer kommer från 
telefonkonversationer, kan de bidra till att ge en uppfattning om vad som mer 
generellt kännetecknar talad polska. Ingen undersökning förefaller ha publicerats 
efter 1960-talet som skulle kunna bidra med information om förskjutningar i 
användningen av explicita personliga pronomen. 

Pisarkowa (ibid.) antog på basis av sitt material att det inte är möjligt att ta bort 
pronominellt subjekt i vissa meningar utan att samtidigt ändra ordföljden, och 
därigenom meningens karaktär. Detta gäller konstruktioner med ändelser -by och -
bym i enklitisk funktion, vilka uttrycker konditionalis, men det gäller även 
enklitiska pronomen się, sobie, ci, mi, cię. I dessa fall sätts pronominellt subjekt ut 
om predikatet är i 1:a, 2:a och 3:e person. Användandet illustreras av exempel 4.6. 
 
Exempel 4.6a. 
 

Ja bym kupiła. 
jag ENKLITISK FORM KONDITIONALIS köpa-1SG-PRET-FEM 
 

 ‘Jag skulle (kunna) köpa.’ 
(modifierat efter Pisarkowa, 1969: 34) 
 
Exempel 4.6b. 
 

My się musimy przyzwyczaić. 
vi ENKLITISKT PRON måste-1PL-PRES vänja   

‘Vi måste vänja oss .’ 
(modifierat efter Pisarkowa, 1969: 34) 
 
Exempel 4.6c. 
 

Ja sobie kupiłam sweterek 
jag ENKLITISKT PRON köpa-1SG-PRET-FEM tröja   

‘Jag har köpt en tröja till mig.’ 
(Pisarkowa, 1969: 35) 
 
En annan företeelse som är av betydelse för förståelsen av bruk av personliga 
pronomen i polska är rörliga verbändelser i 1:a och 2:a person singular och plural i 
preteritum. Företeelsen karakteriseras av att verbets personändelser, -m, -ś, -śmy, -
ście, flyttas till en annan del av satsen. Denna del av satsen kan, bland annat, vara 
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ett personligt pronomen (t.ex. Zawiślakowa, 1974). Fenomenet illustreras av 
exempel 4.7. 
 
Exempel 4.7. 
 

Ø czyta-li-śmy 
Ø läsa-PRET-PERSONFORM-1PL17 
  

my-śmy czytali 
vi-1PL läsa-PRET-PERSONFORM 
 

’Vi läste.’ 
 
Rörliga verbändelser är karakteristiska för det polska talspråket. Idag anser dock 
vissa att fenomenet är på väg att försvinna och att det påträffas främst hos äldre 
generationer (t.ex. Bańko, 2010; Sujkowska-Sobisz, 2010).  

Talad och skriven polska skiljer sig åt när det gäller användande av 
pronominella subjekt. Explicita pronomen är vanligare i talspråket, i synnerhet i 
konversationer (Pisarkowa, 1969: 31). I skriftspråket används däremot explicita 
pronomen för att uppnå en stilistisk effekt, t.ex. för att i litterära texter härma 
vardagsspråket (Nilsson, 1982: 32). Skriftspråket beräknas innehålla mellan 3-10 
% explicita pronomen, medan talspråket beräknas innehålla cirka 45 % explicita 
pronomen i förhållande till kontexter där man har eller inte har satt ut 
pronominella subjekt (Nilsson, 1982: 69).  

Sammanfattningsvis kan sägas, att det normala omarkerade fallet i det polska 
språket är att pronominellt subjekt inte sätts ut. Explicit pronominellt subjekt i 
polska föreligger endast vid vissa kontextuella och formella krav: (i) om det rör 
sig om en klar emfas eller kontrast (1:a och 2:a personens personliga pronomen), 
(ii) om man i ett längre yttrande vill undvika missförstånd om till vem eller till vad 
man refererar (3:e personens personliga pronomen), (iii) om rörliga personliga 
verbändelser i 1:a och 2:a person singular och plural i preteritum flyttas till 
pronomen, samt (iv) om det föreligger konstruktioner med ändelser -by och -bym i 
enklitisk funktion samt med enklitiska pronomen się, sobie, ci, mi, cię (1:a, 2:a 
samt 3:e personens personliga pronomen).  

 
 

                                                 
17 Polska verb böjs i preteritum i person, genus och numerus. I preteritum plural förekommer 
enbart två genusformer: manliga personer som kallas personform och övriga som kallas sakform. 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 5 
 

Metod 
 
 
 
 
Detta kapitel beskriver material och metoder, dvs. vilka grupper som deltog, vilka 
instrument och procedurer som användes samt analysmetoder. Kapitlets sista 
avsnitt berör forskningsetiska principer.  
 
5.1 Deltagare 
 

Två grupper om 25 personer var deltog i undersökningen. Den ena gruppen, 
undersökningsgruppen (SE-gruppen), bestod av vuxna polsktalande bosatta i 
Sverige (Mälardalen). De hade lärt sig svenska i vuxen ålder efter invandringen 
till Sverige. Den andra gruppen, jämförelsegruppen (PL-gruppen), bestod av 
personer bosatta i Polen och som har tillbringat hela sitt liv där. De använder inte 
något annat språk än polska till vardags i någon större utsträckning. Dessa 
matchade medlemmarna i undersökningsgruppen i ålder och utbildning. Båda 
grupperna hade läst främmande språk i skolan, främst ryska,18 engelska, tyska och 
franska.  
 
5.1.1 Selektionskriterier och procedurer i Sverige 
 

För att finna individer lämpliga för undersökningen delade jag ut 
informationsblad, ett på polska och ett på svenska i mitt personliga nätverk 
(Bilaga 1 respektive 2). Informationsbladet skickades även till olika organisationer 
och institutioner som samtyckt till hjälp. Dessa var katolska församlingar i 
Mälardalen, judiska församlingen i Stockholm, Polska institutet i Stockholm, 
polska organisationer samt till viss del även universitet och högskolor i 
Mälardalen. För övrigt användes snöbollsmetoden (Denscombe, 2000: 24), dvs. 
nästan varje person som hade hört av sig tillfrågades om hon/han kunde tänka sig 
att rekommendera en eller flera personer som passade för undersökningen.  

En första selektion skedde genom informationsbladet. Deltagarna skulle 
uppfylla följande kriterier: (i) ha kommit till Sverige före 1989, (ii) varit minst 18 
år gammal vid ankomsten, (iii) inte ha uppnått mer än 65 års ålder, (iv) ha minst 
                                                 
18 Ryska var ett obligatoriskt ämne i den polska skolan fram till 1989 varför båda grupperna hade 
läst ryska i skolan i flera år. 
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gymnasial utbildning från Polen, och (v) inte ha polska som arbetsverktyg, t.ex. 
genom att vara översättare, modersmålslärare eller liknande.  

Potentiella deltagare ombads att anmäla sig genom att ringa eller skicka e-post 
till Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Jag ringde 
sedan upp de anmälda personerna. Under telefonsamtalet gav jag upplysningar 
enligt etiska linjer för humanistisk forskning (se avsnitt 5.4 om Forskningsetiska 
principer). Därefter fick deltagaren svara på 15 frågor ur en bakgrundsenkät 
(Bilaga 3). Hela telefonsamtalet tog cirka 15 minuter. 

Den andra selektionen gjordes med utgångspunkt i svaren på frågorna i 
bakgrundsenkäten. Syftet med enkäten var att utesluta personer med bakgrunds-
faktorer som skulle kunna påverka tolkningar av språktestsresultaten, t.ex. 
personer som talat andra språk än polska hemma eller fått (en del av) sin skolgång 
på ett annat språk än polska eller haft någon form av språkpatologi, t.ex. orsakad 
av stroke. 

Kriterierna (i) - (v) i informationsbladet hade flera syften. Det första kriteriet 
baserades på att personer som kommit från Polen till Sverige före kommunismens 
fall (1989) hade andra förutsättningar för sin migration än de som kom efter 1989, 
särskilt vad gäller möjligheter till besök i Polen och sannolikheten att återvända. 

Syftet med det andra och det tredje kriteriet, att vara minst 18 år vid ankomsten 
och inte mer än 65 vid undersökningstillfället, var att ha en välavgränsad 
åldersgrupp. Som tidigare nämnts (avsnitt 2.4) har åldern i vissa attritionsstudier 
varit en viktig separat undersökningsvariabel. Det antas att ju lägre ålder vid bytet 
av språkmiljö desto större sannolikhet för attrition (för en översikt, se Bylund, 
2009a). Haugen (1953: 334) skiljer mellan personer som kommit till en ny språk-
miljö före 14 årsåldern (generation 1A) och efter (generation 1B). Köpke och 
Schmid (2004) nämner en åldersgräns mellan 12 och 17 som kritisk för hur starka 
attritionseffekter kan bli. Att i denna avhandling ha den nedre gränsen vid 18-års-
åldern grundades på att åldersvariabeln är sammankopplad med utbildnings-
variabeln. Jag förväntade mig att deltagarna skulle ha minst gymnasial utbildning, 
dvs. att de hade avlagt så kallad mogenhetsexamen19 i Polen, vilket i normalfall 
sker vid 18-19 årsåldern.  

Det är känt (t.ex. Baddeley, 1999; Goral, 2004) att vissa språkfärdigheter är mer 
känsliga än andra för naturliga ålderseffekter. Alla språkfärdigheter kan påverkas 
under ålderdomen, beroende på olika faktorer (Baddeley, 1999) och för att 
minimera dessa effekter valdes 65 år som gräns. 

Det sista kriteriet, att inte ha polska som arbetsverktyg, avgränsar studien till 
sådana användare av polska i andraspråksmiljö som inte har yrkesmässiga krav på 
sig att utveckla språket. 
 

                                                 
19 Jfr svensk studentexamen fram till 1968. Polsk mogenhetsexamen (egzamin dojrzałości; 
matura) innebar att man fick behörighet till studier vid universitet eller högskola efter att man 
hade klarat de skriftliga och muntliga studentproven i bl.a.polska, matematik och ett främmande 
språk.  
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5.1.2 Selektionskriterier och procedurer i Polen 
 

Efter att det var klarlagt vilken utbildnings- och åldersprofil som SE-gruppen 
hade, spred jag ett informationsblad i mitt personliga nätverk i Polen för att finna 
matchande individer. Deltagarna i Polen skulle uppfylla följande kriterier: (i) ha 
minst gymnasial utbildning, (ii) vara födda 1942-1961, (iii) inte arbeta eller ha 
arbetat med polska som främsta arbetsverktyg, t.ex. journalist, författare, lärare i 
polska, översättare, (iv) inte ha bott utanför Polen längre än 6 månader20 och (v) 
inte ha haft kontakt med något annat språk än polska i barndomen (inte växt upp 
med ett annat språk än polska under barndomen).21 
 
5.1.3 Karakteristik av undersöknings- och jämförelsegrupperna 
 

Den tidigare nämnda bakgrundsenkäten (Bilaga 3) användes inte bara för att ta 
reda på språkliga bakgrundsfaktorer och eventuella språkpatologier, utan också till 
att kartlägga andra bakgrundsfaktorer som presenteras i tabell 5.1. Bakgrunds-

                                                 
20 Det finns inget underlag för att uppskatta när attritionsprocesser kan inträda efter att man flyttat 
till en annan språklig omgivning. Det är således godtyckligt att utgå ifrån att en vistelse över 6 
månader kan leda till attrition. Denna gräns tar inte hänsyn till att attrition sannolikt är reversibel. 
Det behöver alltså inte finnas spår av attrition efter att man återvänt till den ursprungliga språk-
miljön. Mot denna bakgrund verkar det dock vara förnuftigt att försöka minimera faktorer vars 
betydelse inte är klarlagd.  
21 Av praktiska skäl var det svårt att ha den initiala kontakten genom telefon (som var fallet med 
SE-gruppen). Därför fyllde jag ofta i bakgrundsenkäten först när jag träffade deltagaren. Detta 
innebar en nackdel på så sätt att jag ibland fick reda på exkluderande bakgrundsvariabler t.ex. 
språkpatologi, en förälder som talade ett annat språk än polska med deltagaren, vistelse utom-
lands längre än 6 månader först när jag redan var på plats och skulle utföra undersökningen. 

Tabell 5.1.Karakteristik av undersöknings- och jämförelsegruppen. 
 

Bakgrundsfaktor Undersökningsgrupp 
(SE-grupp, n= 25) 

Jämförelsegrupp 
(PL-grupp, n=25) 

Ålder vid ankomsten till Sverige 18-34 år 
(genomsnitt: 25) 

Gäller ej 

Ålder vid undersökningen 45-64 år 
(genomsnitt: 57) 

47-65 
(genomsnitt: 55) 

År av vistelse i Sverige 20-45 år 
(genomsnitt: 32) 

Gäller ej 

Utbildning: 
Gymnasial 
Eftergymnasial 
Högskoleutbildning (från kandidat-
examen till doktorsexamen) 

 
  5 (10)* 
  3   (4) 
 
17 (11) 

 
  5 
  - 
 
20 

Könsfördelning: 
Kvinnor  
Män 

 
18 
  7 

 
17 
  8 

 

* Siffra inom parentes anger antal personer med respektive utbildning vid ankomsten till Sverige. 
 



Förstaspråksattrition hos vuxna 

 

70

enkäterna för SE-gruppen och PL-gruppen skilde sig med avseende på det 
specifika för den svenska kontexten.  

Informationen om undersökningsgruppens utbildning i tabell 5.1. behöver 
förtydligas. Siffrorna utanför parenteserna avser deltagarnas slutliga utbildning 
och inkluderar därför både polsk och svensk utbildning. Siffrorna inom 
parenteserna avser däremot deltagarnas slutliga utbildning i Polen. Alla 25 
deltagarna hade gått ut gymnasiet i Polen, vilket innebär att de hade fått en 
skolgång på cirka 12 år inom det polska skolsystemet. Av de 17 deltagare som 
hade högskoleutbildning, hade 11 personer slutfört sin universitetsutbildning i 
Polen, vilket innebär att de hade tillbringat cirka 17 år inom det polska 
utbildningssystemet. Eftergymnasial utbildning avser oftast en 2-årig skola som är 
ett mellanting mellan gymnasiet och högskolan. Här inkluderas även minst 3 år på 
universitet/motsvarande, som dock inte resulterat i en examen pga. att deltagaren 
lämnat Polen utan att avsluta utbildningen. De flesta deltagare (16) i SE-gruppen 
hade fortsatt med sin utbildning eller med sin yrkeskarriär i Sverige. Resten (9) 
hade ändrat sin yrkesbana till en likvärdig eller mindre kvalificerad, och i vissa 
fall behövdes omskolning.  
 
5.2 Instrument och procedurer 
 

För att undersöka språkliga variabler användes ett grammatikalitetsbedömnings-
test och två eliciteringsuppgifter. Grammatikalitetsbedömningstestet användes för 
att undersöka specifika grammatiska strukturer. Återberättande av ett 
filmfragment och en luktassociationsuppgift tjänade till att elicitera relativt 
spontant tal. Talet skulle sedan analyseras med fokus på (1) specifika grammatiska 
strukturer och (2) tvekfenomen. Två typer av formulär användes för att kartlägga 
utomspråkliga faktorer, ett språkanvändningsformulär och ett attitydformulär. 
Vistelselängd framgick av bakgrundsenkäten. 
 
5.2.1 Generellt om instrument och procedurer 
 

Samma testbatteri användes i båda deltagargrupperna med undantag för 
språkanvändnings- och attitydformulären som endast var relevanta för 
undersökningsgruppen. Uppgifterna presenterades för deltagarna i följande 
ordning: (1) återberättandet av ett filmfragment, (2) grammatikalitetsbedöm-
ningstestet, (3) luktassociationsuppgiften samt (4) språkanvändnings- och attityd-
formulären. 

Deltagarna fick skriftliga instruktioner till varje uppgift. Instruktionerna lästes 
även högt av mig och de fick ställa frågor som hade med själva utförandet av 
uppgifterna att göra. Detaljerade frågor om syftet bakom respektive uppgift och 
om själva undersökningen kunde ställas efter att testningen var avslutad. 
Deltagarna tillfrågades även om deras helhetsintryck av testningen och om de var 
intresserade av att ta del av undersökningens resultat.  
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Varje deltagare testades individuellt och testningen tog i genomsnitt 1,5 timme i 
anspråk. Testerna av SE-gruppen utfördes antingen på Centrum för tvåspråkig-
hetsforskning vid Stockholms universitet, hemma hos deltagarna eller på deras 
arbetsplatser. PL-gruppen testades hemma hos deltagarna eller på deras arbets-
platser.  

Den tekniska utrustning och mjukvara som användes vid testtillfällena var en 
bärbar dator av märket LENOVO, en digital recorder EDIROL R-9, Microsoft 
Office Power Point och InterVideoWINDVD5. 
 
5.2.2 Grammatikalitetsbedömningstest  
 

För att undersöka 8 specifika grammatiska strukturer användes ett grammati-
kalitetsbedömningstest (GBT) (Bilaga 4). Testet innehöll 58 meningar totalt, varav 
48 var testmeningar och 10 utgjorde distraktorer. Varje struktur undersöktes med 
3 korrekta och 3 inkorrekta meningar. Meningarna hämtades från polska korpusar 
tillgängliga online (the IPI PAN Corpus, 2006, the PELCRA Reference Corpus of 
Polish, 2006, PWN Corpus of Polish, 2006). Korpusarna innehåller texter från 
tidskrifter, böcker och informationsblad, och täcker språket från 1970-talet fram 
till idag.  

För att testa lämpligheten av de grammatiska strukturerna utfördes två pilot-
studier i Polen med totalt 41 personer. Efter den första pilotstudien uteslöts en 
struktur ur undersökningen.22 Pilotstudierna visade också att vissa meningar var 
för komplexa och svårförståeliga, vilket åtgärdades med modifieringar. 
 
5.2.2.1 Procedur 
 

Testmeningarna presenterades i Power Point. Deltagarnas uppgift var att bedöma 
om meningen var grammatiskt korrekt eller inkorrekt, att lokalisera felet och att 
rätta det. Initialt visades tre exempel för att fastställa att deltagarna förstått vad 
som menas med grammatisk korrekthet respektive inkorrekthet. Sedan presentera-
des tre ickenormenliga uppvärmningsmeningar. Dessa meningar innehöll inga 
målstrukturer. Därefter följde den egentliga uppgiften. Deltagarnas svar 
antecknades i ett svarshäfte. 
 
5.2.2.2 Databehandling  
 

Som nämnts ovan innehöll GBT 58 meningar, varav 10 distraktorer som inte 
ingick i analysen. Med de 48 testmeningarna testades 8 strukturer beskrivna i 

                                                 
22 Den struktur som uteslöts är enklitiska former av personliga pronomen, t.ex. mi ’mig-D’, ci 
’dig-D’, go ’honom’-G=A, mu ’honom’-D. Det har tidigare påståtts att svårigheter med en 
normenlig användning av enklitiska personliga pronomen i polska är ett språkkontaktsfenomen 
(Dubisz 1997: 357), dvs. att användning av långa former mnie, tobie, jego, jemu i stället för korta 
är vanlig i kontaktsituationer. Pilotstudien visar dock att det finns samma tendens hos 
polsktalande i Polen som inte har haft någon nämnvärd kontakt med andra språk. Detta fynd är 
intressant i sig och förmodligen värt en egen undersökning. 
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kapitel 4. Varje struktur undersöktes med 3 normenliga och 3 ickenormenliga 
stimuli, dvs. 6 stimuli totalt för varje struktur. Varje bedömning av stimuli 
skattades på en skala 0-5 (0 - ickenormenlig form bedöms som korrekt, 1 - 
normenlig form bedöms som inkorrekt, 2 - ickenormenlig form upptäcks men 
korrigeras inkorrekt, 3 - ickenormenlig form upptäcks och korrigeras rätt, 4 - 
normenlig form bedöms som korrekt, 5 - vet ej). De bedömningar som skattades 0, 
1, 2 på skalan fick 0 poäng medan de bedömningar som skattades 3 och 4 på 
skalan fick 1 poäng. Inga bedömningar föll under kategorin 5 (vet ej).  
 
5.2.3 Elicitering 
 

Talet eliciterades på två olika sätt: återberättande av ett filmfragment respektive 
luktassociationsuppgift. Återberättandet fordrade memorering. Ämnet var 
begränsat till filmens innehåll, och återberättandet förväntades resultera i en kort 
text. Luktassociationsuppgiften ställde inte samma krav på memorering och 
deltagarna kunde i princip välja fritt vad de ville ta upp. Dessutom resulterade den 
i en längre text. Som nämnts var syftet med det eliciterade talet att bl.a. undersöka 
tvekfenomen. Eftersom det är bekant att dessa fenomen är känsliga för situation 
(t.ex. Harley, 2001: 376) var det relevant att ha dessa två olika typer av tal för att 
eventuellt kunna jämföra dem. Dessutom var det inte säkert att en kort text som 
återberättandet skulle innehålla tillräckligt med underlag för analyser av de olika 
grammatiska fenomenen och tvekfenomenen.  
 
5.2.3.1 Återberättande av ett filmfragment  
 

Ett fragment om cirka 10 minuter (0:32:52 – 0:43:20) från en stumfilm av Charlie 
Chaplins “Moderna tider” användes som stimulus. Fragmentet visades med hjälp 
av mjukvaran InterVideoWINDVD5. Deltagarna ombads att detaljerat återberätta 
fragmentets innehåll. Återberättandet spelades in med hjälp av en EDIROL 24 R-9 
recorder. 
 
5.2.3.2 Luktassociationsuppgift  
 

En lukt av kanel användes som stimulus. Deltagarna ombads att känna på lukten 
och berätta vilka associationer och/eller minnen den framkallade. Kanelen, som 
var övertäckt med bomull, förvarades i en icke transparent burk. Kanellukten 
valdes som en lukt som inte var specifik för vare sig Polen eller Sverige men känd 
i båda länderna.  

Tanken att använda en luktassociation hade hämtats från psykologisk forskning 
om autobiografiska luktminnen (Willander & Larsson, 2006). I psykologisk 
forskning om minnet hos vuxna har det visat sig att ord- och bildstimuli i regel 
framkallar minnen från tiden då personerna var mellan cirka 10 och 30 år. Om 
man däremot exponerar samma personer för en viss lukt/doft, framkallas 
barndomsminnen. Syftet med att använda sig av denna idé var att föra deltagarna 
till något engagerande och att distrahera dem.  
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Överföring av ett instrument från en kontext till en annan kan dock vara 
problematisk. För att få en relativt spontan berättelse om cirka 30 minuter, var jag 
därför beredd på att ställa frågor om andra ämnen (bilaga 5). Det var t.ex. inte 
garanterat att associationer och/eller minnen skulle infinna sig eller hur länge 
berättandet om dessa skulle pågå. När deltagarnas minnen och associationer 
verkade vara uttömda, introducerade jag ett ämne och lät deltagaren tala fritt om 
detta. I förekommande fall ställde jag följdfrågor om något i deltagarens tal 
verkade engagera henne/honom speciellt. De ämnen som introducerades var 
tänkta att låta deltagarna berätta om det som kändes bekvämt. Alla ämnen togs 
inte upp med varje person. Ämnena valdes löpande beroende på vad som fick 
deltagarna att tala. T.ex. var vissa ämnen som skolminnen nästan outtömliga för 
en del, medan andra föredrog att tala om sina resor.  

Skälet till att sträva efter en sammanhängande tal om cirka 30 minuter var, som 
nämndes, att få tillräckligt med underlag för analyser av de olika grammatiska 
fenomenen och tvekfenomenen. Talet spelades in med en EDIROL 24 R-9 
recorder.  
 
5.2.3.3 Behandling av eliciterat tal  
 

Det eliciterade talet transkriberades och kodades. Transkriptionerna och 
kodningen utfördes av mig i CHAT-format (MacWhinney, 2000) programmet 
CLAN (Computerized Language ANalysis) (version 2008-07-18). En del av de 
symboler som behövdes specifikt för denna studie skapades i enlighet med 
CHAT:s krav. CHAT:s transkriptionskonventioner valdes eftersom det är önskvärt 
att variationen i transkriberingsprocedurer inom tvåspråkighetsforskningen 
minimeras (Turell & Moyer, 2008), men framför allt har det underlättat för mig att 
diskutera mitt arbete med kollegor som är bekanta med detta format och med 
CLAN (se bilaga 6 för transkriptions- och kodningsnyckel).  

Transkriberingen och kodningen utfördes i flera omgångar. Först gjordes en 
grovtranskribering i CLAN. Därefter lyssnade jag på inspelningarna 3-5 gånger 
och fokuserade på att markera tvekfenomen i transkriptionerna. Strukturella 
fenomen markerades i ytterligare 5-8 separata omgångar. För avlyssningen av 
inspelningarna användes verktyget VoiceWalker. Huvudprincipen i transkribe-
ringen var att orden återgavs i standardiserad skriftspråksform. Exempel på en 
transkription finns i bilaga 7.  

För att kunna genomföra de grammatiska analyserna kodades både normenliga 
och ickenormenliga förekomster av samma strukturer som undersöktes med 
grammatikalitetsbedömningstestet, dvs. verb som styr genitiv, verb med 
negationens genitiv, maskulina animata substantiv i genitiv singular, maskulina 
inanimata substantiv i genitiv singular, maskulina substantiv i genitiv plural och 
reflexiva verb. Ickenormenlig användning av alla dessa strukturer utom de 
reflexiva verben bestämdes på basis av den polska standardnormen så som den 
framställs i följande deskriptiv-preskriptiva publikationer: Dubisz (2006), 
Markowski (2002) och Mędak (2005). När det gäller de reflexiva verben, kodades 
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förekomst och avsaknad av den reflexiva markören się. Vidare kodades 
förekomster av personliga pronomen i 1:a och 3:e person i subjektsposition, både 
som explicita pronomen och som nollsubjekt. För överskådlighetens skull ges 
exempel på de strukturer som kodats. En mer detaljerad beskrivning av 
strukturerna ges i kapitel 4.  

 
I. Verb som styr genitiv/byte av rektion till nominativ = ackusativ eller 

ackusativ (exempel 5.1) 
 

Exempel 5.1. 
 

nauczyć się nazw-y 
lära sig benämning-FEM-GEN-SG 
 

nauczyć się *nazw-ę 
lära sig benämning-FEM-ACK-SG 
 

’lära sig benämningen’ 
(ur materialet luktassociationsuppgift) 
 

Verb som kan ha både ackusativ- och genitivrektion, t.ex. ustępować 
miejsa/miejsce ’göra plats åt’ nalewać wino/wina ’hälla vin’ uteslöts från analy-
serna.  
 

II. Verb med negationens genitiv som styr ackusativ i affirmativa 
satser/bevarande av ackusativrektion i negativa satser (exempel 5.2.) 

 
Exempel 5.2. 
 

Nie chciał jeść *szpinak 
Neg vilja-3SG-PRET-MSC äta spenat-MSC-INANIMAT-NOM=ACK-SG 

 

Nie chciał jeść szpinak-u 
Neg vilja-3SG-PRET-MSC äta spenat-MSC-INANIMAT-GEN-SG 

 

’Han ville inte äta spenat.’ 
(ur materialet luktassociationsuppgift) 

 
III. Maskulina animata substantiv i genitiv singular som slutar på -a, t.ex. 

ps-a ‘hund-G’, nauczyciel-a, ‘lärare-G’, duch-a ’spöke-G’/byte till 
ändelse -u (samtliga exempel ur materialet, luktassociationsuppgift) 

 
IV. Maskulina inanimata substantiv i genitiv singular som kan sluta på 

antingen -a eller -u, t.ex. cynamon-u ‘kanel-G’, powod-u ‘anledning-G’, 
język-a ’språk-G’, listopad-a ’november-G’ /ickenormenlig användning 
av båda ändelserna (samtliga exempel ur materialet, luktassociations-
uppgift). Inanimta maskulina substantiv i gentiv vid vilka valet av 
ändelserna -a eller -u påverkar substantivets betydelse, t.ex. typ-u ’sort’ 
vs. typ-a ’filur’ exkluderades från analyserna. I materialet fanns det 
däremot inga exempel på inanimata maskulina substantiv i singular 
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genitiv som kan ha alternativa ändelser -a alt. -u utan att det påverkar 
betydelse, t.ex. konar-a alt. konar-u ’gren’. 

 
V. Maskulina substantiv i genitiv plural som slutar på -i/-y, t.ex. kartofl-i 

‘potatis-plG’, nauczyciel-i ’lärare-plG’, wiersz-y ’dikt-plG’, marynarz-y 
’sjöman-plG’ och som slutar på -ów, t.ex. uczniów ’elever-plG’, 
nerwów ’nerver-plG’, obrazków ’små bilder-plG’, języków ’språk-
plG’/ickenormenlig anvädning av ändelserna (samtliga exempel ur 
materialet, luktassociationsuppgift). Maskulina substantiv i genitiv 
plural som har två alternativa ändelser inkluderades inte i analyserna, 
t.ex. pokoj-ów alt. poko-i ’rum’, cywil-ów alt. cywil-i ’civilperson’. 
Maskulina substantiv som inte böjs enligt det maskulina paradigment 
t.ex. artysta ’konstnär’, poeta ’poet’, turysta ’turist’, dyplomata 
’diplomat’, metodysta ’metodist’, kolega ’kompis’, analfabeta 
’analfabet’, komunista ’kommunist’ inkluderades heller inte. 

 
VI. De reflexiva verben och den reflexiva markören się/strykning av 

markören (exempel 5.3). 
 

Exempel 5.3a. 
 

wóz udaje *Ø do 
bil bege-3SG sig-Ø till 

 

‘bilen kör till’ 
(ur materialet, filmfragment) 
 
Exempel 5.3b. 
 

 cała klasa śmiała się 
 hela klass skratta-3SG-PRET-FEM REFLEXIV MARKÖR 

 

’hela klassen skrattade’ 
(ur materialet luktassociationsuppgift) 

 
För strukturer beskrivna under punkterna I-VI räknades proportionen mellan det 
ickenormenliga användandet och det totala antalet av respektive struktur. Hänsyn 
togs även till tallängden. Dessa proportioner utgjorde underlag för vidare analyser. 
 

VII. 1: a och 3: e personens pronomen i singular och plural i subjekts-
position. 

 
Som nämnts i kapitel 4 (avsnitt 4.5) sätts inte pronominellt subjekt ut i det 
normala omarkerade fallet i polska. Explicita pronominella subjekt används endast 
om vissa kontextuella eller formella villkor uppfylls. Generellt avråds omotiverad 
användning av explicita pronominella subjekt. 

I föreliggande material markerades alla prodrop och explicita pronominella 
subjekt. I filmfragmentet markerades endast 3:e personens pronomen (ona, on, 
ono; one, oni) i singular och plural. Återberättandet av filmfragmentet kunde 
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knappast ge underlag för analyser av användningen av 1:a personens pronomen. I 
luktassociationsuppgiften markerades 1:a (ja, my) och 3:e personens pronomen i 
singular och plural. Det var däremot inte meningsfullt att analysera 2:a personens 
pronomen vare sig i filmfragmentet eller i luktassociationen, eftersom materialet 
hade en huvudsakligen narrativ, snarare än dialogisk karaktär. 

Från markeringen av 1:a personens prodrop uteslöts uttrycket że tak powiem 
som betyder ’så att säga’, men som grammatiskt analyseras som i exempel 5.4. 
 
Exempel 5.4. 
 

że tak Ø powiem 
att så Ø säga-1SG 
 

’så att säga’ 
 
Orsaken till uteslutandet var att że tak powiem nog bör betraktas som ett konven-
tionaliserat uttryck. 

Beträffande samordnade satser räknades även prodrop i satser som följde efter 
en samordnande konjunktion, där även svenskan har prodrop, t.ex. On się 
zdenerwował i poszedł do domu. ’Han blev arg och gick hem’. Det finns nämligen 
belägg, även om de kommer från talare av polska som främmande språk, på att 
personliga pronomen även sätts ut i den typen av konstruktioner (Pisarkowa, 
1969: 38). Det innebär att kontexter med samordnande satser är möjliga 
kandidater just för omotiverad användning av personliga pronomen. 

Antalet förekomster av utsatta pronominella subjekt och prodrop summerades 
och därefter beräknades andelen av prodrop och explicita pronomen. Därefter 
beräknades proportionen mellan explicita subjekt och det totala antalet kontexter 
(prodrop och explicita pronomen) samt mellan prodrop och det totala antalet 
kontexter. Hänsyn togs även till tallängden. Därefter signifikansprövades 
skillnaderna mellan undersöknings- och jämförelsegruppen. 

Vid analyserna av användningen av personliga pronomen i subjektsposition 
gjordes inget försök att skilja mellan motiverade och omotiverade användningar 
av explicita pronomen. Vissa explicita pronomen används pga. kontextuella och 
formella krav (se avsnitt 4.5). Att kartlägga användningen som motiverades av att 
rörliga verbändelser flyttats till pronomen (formellt krav) eller av 
syftningsbehovet (kontextuellt krav) hade visserligen inte varit särskilt 
problematiskt och beträffande användandet av 1:a personens pronomen kunde 
hänsyn ha tagits till eventuella emfatiska och/eller kontrastiva användningar av 
explicita pronomen (kontextuellt krav). Jag ansåg dock att mina intuitiva 
bedömningar inte skulle vara tillräckligt pålitliga (jfr dock Hacohen & Schaeffer, 
2007: 340), och eftersom det inte fanns utrymme för att involvera oberoende 
bedömare, fattades beslut om att till sist hålla sig till beräkningar av antal och 
proportioner utan att analysera eventuellt motiverat respektive omotiverat 
användande. Slutligen, efter en närmare analys av materialet i den aktuella 
studien, visade det sig att de formella kontexter som enligt Pisarkowa (a.a.) borde 
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generera explicita pronomen, inte alls utföll på samma sätt som i hennes 
undersökning. Med andra ord: explicita pronomen sattes inte ut där de enligt 
Pisarkowa (a.a.) borde finnas. 

Beslutet att avstå från att tolka om användandet var motiverat eller ej fattades 
således på två grunder. Den första var att det verkade finnas motargument i det 
aktuella materialet till Pisarkowas resultat, nämligen att explicita pronomen 
används obligatoriskt, när vissa formella krav är uppfyllda. I övrigt gav dock 
hennes studie en bra bild av förhållandena. Den andra var att det inte fanns ett 
tillräckligt objektivt sätt att tolka pragmatiskt användande.  

Förutom grammatiska fenomen markerades även tvekfenomen. Som nämnts är 
tvekfenomen ett samlingsbegrepp för olika typer av företeelser. De ska skiljas från 
naturligt pauserande som utgör en del av talplaneringen samt från specifika 
talstilar och pauserande pga. exempelvis sjukdom (jfr avsnitt 2.3.1). Tvek-
fenomensvariabler mättes i denna undersökning genom att beräkna förekomster.  

Avhandlingen fokuserar på två typer av tvekfenomen: språklig osäkerhet samt 
reducerad snabbhet och ledighet. I teorikapitlet (avsnitt 2.3.1) motiveras valet av 
dessa tvekfenomen närmare. Språklig osäkerhet operationaliserades som antalet 
parentetiska kommentarer i förhållande till tallängden. Snabbhet och ledighet 
operationaliserades som förhållandet mellan summan av tre typer av tveksignaler: 
fyllda pauser (FP), upprepningar (U) samt falska starter (FS) och tallängden. 
Nedan ges exempel på de olika tveksignalerna. Exemplen är tagna ur 
transkriptionerna (se bilaga 6 för transkriptionsnyckeln). 

 
I. Fyllda pauser  
Fyllda pauser avser alla förekomster av det material som används i polska 
för att fylla ut, men som inte är ord med lexikal betydelse, t.ex. potem 
yyy@fp oczywiście trzeba było zdać się na księgową ’sedan yyy@fp var 
man naturligtvis tvungen att anlita en kamrer’. 
 
II. Upprepningar  
Upprepningar avser alla repetitioner som dock inte är retoriska figurer (jfr 
Maclay & Osgood, 1959), t.ex. tworzenie firmy od [x 2] podstaw ’företagets 
uppbyggande från [x 2] grunden’, miały yyy@fp miały[x 2] ’hade yyy@fp 
hade [x 2]’. 
 
III. Falska starter  
Alla ofullständiga yttranden eller avbrutna yttranden som ibland följs av en 
självkorrigering eller av en ny formulering, t.ex. <żaden z naucz> [/-] 
żaden z nauczycieli ’<ingen av lära> [/-] ingen av lärarna’, przy [/-] 
przeglądne są zdjęcia ’titt [/-] gås genom bilderna’. 
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IV. Parentetiska kommentarer 
Anmärkningar om svårigheter med att hitta ord/formuleringar samt andra 
metalingvistiska anmärkningar som har med språkförmågan att göra. t.ex. 
<jak to powiedzieć po polsku> [pk] ’<hur säger man det på polska> [pk]’. 

 
5.2.4 Språkanvändnings- och attitydformulär 
 

För att samla in information om deltagarnas språkanvändning och attityder 
användes två formulär som ingick i ett häfte: del A (språkanvändning) och del B 
(attityder) (Bilaga 8). På häftets första sida informerades om formulärens syfte. 
Respektive del inleddes med instruktioner. Deltagarna fyllde i formulären i slutet 
av varje enskilt möte. Jag var alltså närvarande, och det var tillåtet att fråga mig 
om något i formulären verkade oklart. Tiden för att fylla i varierade men var aldrig 
längre än 30 minuter. 
 
5.2.4.1 Språkanvändningsformulär  
 

Språkanvändningsformuläret skapades med utgångspunkt i ett redan existerande 
instrument framtaget av Schmid (2005). Instrumentet var på utprövningsstadiet 
när det användes som inspiration i denna studie. Det är ett frågebatteri avsett för 
att användas under intervjuer med individer med potentiell förstaspråksattrition. 
Syftet med instrumentet är att samla in både sociolingvistiska data och ett relativt 
spontant tal för språkliga analyser.  

I denna undersökning utformades ett frågeformulär där vissa förändringar både 
av formuleringar och av svarsalternativ jämfört med Schmid (a.a.) infördes. 
Frågorna formulerades först på svenska, och diskuterades med handledaren och 
kollegorna. Slutversionen fastställdes direkt på polska och pilottestades. Slutligen 
formulerades ett frågeformulär om 21 frågor på polska med färdiga svarsalternativ 
(se bilaga 8, del A). Vid varje fråga lämnades plats för kompletterande 
information om deltagaren ansåg att den var av betydelse. Valet att använda ett 
frågeformulär styrdes av en ambition att bidra till standardiseringen av 
undersökningar av språkanvändning i studier om förstaspråksattrition i 
andraspråksmiljö (jfr Köpke & Schmid, 2004: 14)  
 
5.2.4.1.1 Behandling av språkanvändningsformuläret  
 

På basis av frågorna i frågeformuläret skapades ett antal olika språkanvändnings-
variabler som sammanställs i tabell 5.2. I formuläret fanns tre frågor som handlade 
om vilket/vilka modersmål som de närstående, dvs. partner (fråga 5), ex-partner 
(fråga 7) och bekanta i Sverige (fråga 11) hade. Dessa frågor ställdes för att sätta 
frågorna om språkval med dessa personer (frågorna 6, 8, 12) i en bredare kontext. 
Frågorna användes dock inte i senare statistiska och deskriptiva analyser, eftersom 
en närstående persons modersmål inte nödvändigtvis är en indikator på vilket 
språk som används i interaktion med denna. Ett område i fråga 21, frekvens av 
användning av polska respektive svenska i andra situationer utom med familj, med 
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nära vänner, med bekanta, på arbete, i anslutning till gudstjänster och i föreningar 
analyserades inte pga. att frågan lämnades obesvarad av nästan alla deltagare. Det 
uteslutna området skulle ha använts till att ringa in sådana situationer i deltagarnas 
liv som inte täcktes av de redan specificerade frågorna, men som var av vikt för 
pro

et 
SP ör 
var en 
An av 
anv av 

Tabell 5.2. Språkanvändningsvariabler i den aktuella studien. 
 

Variabelnamn Innehåll Språkanvändningssituationer 

SA1 Kontakter med Polen 1. Besök i Polen (fråga 1) 
2. Kontakter med familj i Polen (telefon, 

Internet, brev) (fråga 2) 
3. Kontakter med vänner i Polen (telefon, 

Internet, brev) (fråga 3) 

SA2 Frekvens av att tala, 
skriva, läsa och höra 
polska i Sverige 

1. Tala på polska i Sverige (fråga 4) 
2. Lyssna på polska sånger (fråga 13) 
3. Lyssna på polsk radio (fråga 14) 
4. Läsa på polska (fråga 15) 
5. Titta på polsk TV (fråga 16) 
6. Skriva på polska (fråga 17) 

SA3 Språkval 1. Språk med livskamrat (fråga 6) 
2. Språk med före detta livskamrat  
   (fråga 8) 
3. Språk med barn (fråga 9) 
4. Språk med barnbarn (fråga 10) 
5. Språk med bekanta (fråga 12) 
6. Språk i religiös domän (fråga 18) 
7. Aktuell aktivitet i polska föreningar 

(fråga 19) 
8. Tidigare aktivitet i polska föreningar 

(fråga 20) 

SA4 Andel polska i olika 
situationer i Sverige 
 

Proportion mellan SAPL (Frekvens av 
användning av polska i olika situationer i 
Sverige) och summan av SAPL och SASE 
(Frekvens av användning av svenska i 
olika situationer i Sverige) 
Fråga 21-1 och 21-2 
1. Med familj 
2. Med nära vänner 
3. Med bekanta 
4. Med sig själv 
5. På arbete 
6. I anslutning till gudstjänster 
7. I föreningar 

 

portionen av polska och svenska. 
Alla svar omvandlades till numeriska värden och matades in i programm
SS. Svarsalternativen var av fem olika typer och presenteras i tabell 5.3. F
iablerna SA1, SA2, SA3 beräknades ett medelvärde. Variabel SA4, nämlig
del polska i olika situationer i Sverige, beräknades på basis av Frekvens 
ändning av polska i olika situationer i Sverige (SAPL) och Frekvens 
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användning av svenska i olika situationer i Sverige (SASE) enligt följande formel: 
SAPL/SAPL + SASE. 
 
5.2.4.2 Attitydformulär 
 

Attitydformuläret innehöll 20 påståenden och skapades endast i en polsk version, 
eftersom det inte är önskvärt att översätta attitydmeningar. Översättningar kan 
ändra viktiga detaljer och undertoner hos påståenden (Oppenheim, 1992: 184).23 
Deltagarnas uppgift var att spontant uttrycka i vilken utsträckning de instämde 
med påståendet. De hade fem alternativ att välja mellan: (i) instämmer helt, (ii) 

                                                 
23 De översättningar som finns i bilaga 8 är därför endast innehållsmässiga för att underlätta för 
de läsare som inte kan polska. 

Tabell 5.3. Svarsalternativ i språkanvändningsformuläret. 
 

Variabelnamn Innehåll Svarsalternativ 

SA1 Kontakter med Polen Fråga 1:  
–minst en gång om året, dvs. 
–mindre än en gång om året, dvs. 
–aldrig 
Fråga 2 och 3: 
–varje dag 
–någon gång i veckan 
–några gånger i månaden 
–mindre ofta, dvs. 
–aldrig 

SA2 Frekvens av att tala,  
skriva, läsa och höra  
polska i Sverige 

Fråga 4, 13, 14, 15, 16, 17: 
–varje dag 
–någon gång i veckan 
–några gånger i månaden 
–mindre ofta, dvs. 
–aldrig 

SA3 Språkval Fråga 6, 8, 9, 19, 12, och 18: 
–endast polska 
–både polska och svenska, men oftast polska 
–både polska och svenska utan skillnad 
–både polska och svenska, men oftast svenska 
–endast svenska 
–andra språk, dvs. 
Fråga 19 och 20:  
–ja/nej 

SA4 Andel polska i olika 
situationer i Sverige 
 

Fråga 21: 
–varje dag 
–någon gång i veckan 
–några gånger i månaden 
–mindre ofta, dvs. 
–aldrig 
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instämmer med tvekan, (iii) har ingen åsikt, (iv) tar avstånd med tvekan, och (v) 
tar avstånd helt.24  

Påståendena valdes på basis av 88 meningar (som uttryckte attityder) insamlade 
av mig under ett antal år i Storstockholm. Meningarna hade samlats in både i 
formella och i informella situationer. Vid utformandet av attitydformuläret 
diskuterades meningarna med två personer från Polen bosatta i Stockholm dels för 
att välja de meningar som verkade vara mest engagerande och dels för att få 
synpunkter på språkbruket (jfr Oppenheim, 1992: 180).  

Påståendena placerades i slumpmässig ordning i formuläret. De täckte fem 
komponenter av attityd till polska, 4 påståenden för varje komponent. Grunder för 
komponenternas konstruktion beskrivs närmare i teorikapitlet, avsnitt 2.4.2.2. 
Komponenterna var följande: 

  
I. Kulturarvskomponent som avser polska som ett kulturellt kärnvärde 

(meningar 7, 9, 11, 18) 
 
II. Utilistisk komponent som avser nyttan med polska för exempelvis 

yrkeskarriären (meningar 4, 6, 16, 20) 
 
III. Sammanförande komponent som avser polskas betydelse för upp-

levelsen av att tillhöra ett större sammanhang (meningar 10, 15, 17, 19) 
 
IV. Bevarandeinriktad komponent som avser betydelsen av att överföra 

polska till kommande generationer (meningar 1, 3, 8, 13) 
 
V. Generell komponent som avser mindre specifika men typiska åsikter 

om polska, ofta förekommande i den aktuella immigrantkontexten 
(meningar 2, 5, 12, 14).  

 
5.2.4.2.1 Behandling av attitydformuläret  
 

Svaren från formuläret matades in i programmet SPSS. Svarsalternativen i 
attitydformuläret var förkodade från 5 till 1, där 5 betydde en positiv attityd och 1 
en negativ. En av meningarna i formuläret (nummer 4) var negativ, dvs. 5 betydde 
en negativ attityd och 1 en positiv. Denna mening vändes om i enlighet med 
gällande konventioner för att garantera att höga tal betyder en positiv attityd. 

Formulärets reliabilitet testades genom att beräkna Cronbachs alpha som är ett 
mått på hur formulärets komponenter korrelerar till varandra och värdet 
beräknades till 0,9. Ett värde kring 0,7 eller högre tolkas som mycket bra 
korrelation (Ejlertsson, 2005: 104). De i attitydformuläret ingående påståendena 
                                                 
24 Även om svarsalternativen ser likadana ut som dem som används i Likerts attitydskalor, följde 
inte procedurerna bakom skapandet av det aktuella formuläret strikta krav för en klassisk 
Likertskala, varför man inte kan tala vare sig om en Likertskala eller om en attitydskalning i ren 
form (jfr Oppenheim, 1992: 195).  
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har således hög intern konsistens. Slutligen beräknades ett medelvärde för alla 
meningarna för att få fram deltagarnas attitydvärde. 
 
5.3 Analysmetodik 
 

Studier av förstaspråksattrition hos vuxna är en metodologisk utmaning eftersom 
eventuella attritionseffekter tenderar att vara milda (jfr avsnitt 2.1). Det medför att 
de blir svåra att uppmärksamma om endast genomsnittsmått och statistisk inferens 
används. Dessutom riskerar individuell variation, från individer med ingen 
attritionspåverkan på sin språkliga repertoar till individer med olika grader av 
attritionseffekter, att bli förbisedd. 

I denna avhandling söktes därför ett metodologiskt angreppssätt för att på bästa 
sätt belysa de processer som sker i materialet. Därför bestod materialanalysen av 
tre steg: analyssteg 1, analyssteg 2 och analyssteg 3. Analyssteg 1 omfattade 
statistiska analyser, dvs. gruppjämförelser och korrelationer baserade på centrala 
mått. Eftersom materialet i stort sett inte var normalfördelat, användes icke-
parametrisk statistik (se t.ex. Butler, 1985: 13; Gravetter & Wallnau, 2004: 579). 

Analyssteg 2 innefattade jämförelser av individuella resultat i båda grupperna. 
Undersökningsgruppens resultat ställdes bland annat i förhållande till jämförelse-
gruppens variationsvidd. Antagandet bakom användningen av jämförelsegruppens 
variationsvidd som referenspunkt var att endast det som föll utanför variations-
viddens ram fick tolkas som attritionseffekt.  

Analyssteg 3 omfattade analyser av individuella resultat i undersöknings-
gruppen. I detta steg antogs ett helhetsperspektiv på alla de undersökta variablerna 
hos varje individ och vissa statistiska analyser utfördes.  
 
5.4 Forskningsetiska principer 
 

Studien följde Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).25 Jag informerade 
blivande deltagare om studiens syfte och hur mycket tid de skulle behöva avsätta 
för undersökningen. Dessutom upplyste jag om rätten att dra sig ur studien och om 
att data skulle behandlas konfidentiellt.  

Inga uppgifter som skulle kunna identifiera deltagarna fanns vare sig på 
bakgrundsenkäterna, på testerna eller på frågeformulären. I stället användes ett 
identifieringsnummer. Inga inspelningar är tillgängliga i sin helhet för utom-
stående. Transkriptionerna av filmfragmentet är tillgängliga i sin helhet för 
utomstående. Transkriptionerna av luktassociationerna är däremot inte tillgängliga 
i sin helhet för utomstående. De innehåller en del identifierande uppgifter som är 
svåra att avidentifiera utan att ett viktigt språkligt innehåll går förlorat.  

                                                 
25 Idag finns denna publikation inte längre tillgänglig via Vetenskapsrådets webbplats. Orsaken 
till det är för det första att de forskningsetiska riktlinjerna utvecklas och kompletteras. För det 
andra har ny lagstiftning om forskningsetisk prövning tillkommit. (Information hämtad från 
www.vr.se den 28 november 2010.) 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 6 
 

Resultat 
 
 
 
 
Detta kapitel redovisar studiens resultat. Materialet analyserades i tre steg som 
benämndes analyssteg 1, analyssteg 2 och analyssteg 3. En detaljerad beskrivning 
av och motivering av detta metodologiska tillvägagångssätt finns i metodkapitlet 
(avsnitt 5.3). Tillvägagångssättet sammanfattas i korthet här för att läsaren lättare 
ska kunna följa föreliggande redovisning. Den individuella variationen i 
undersökningsgruppen, från inga attritionseffekter till vissa effekter, kunde inte 
tillfredsställande åskådliggöras med statistiska analyser (analyssteg 1). Därför 
gjordes också jämförelser av individuella resultat i båda grupperna (analyssteg 2), 
ett angreppssätt som inte heller gav en fullständig bild av de subtila processer som 
verkade försiggå i materialet. Detta angreppssätt kompletterades därför med ett 
helhetsperspektiv på de individuella språkliga och utomspråkliga variablerna i 
undersökningsgruppen (analyssteg 3).  

Kapitlets första avsnitt (6.1) presenterar resultat från grammatikalitets-
bedömningstestet. Därefter redogörs för resultaten från det eliciterade talet; avsnitt 
6.2 handlar om de grammatiska fenomenen, medan avsnitt 6.3 behandlar tvek-
fenomenen. Relationen mellan de språkliga och utomspråkliga variablerna 
beskrivs i avsnitt 6.4. I kapitlets sista avsnitt (6.5) redovisas helhetsperspektivet på 
de individuella språkliga och utomspråkliga resultaten i undersökningsgruppen. 
Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning.  
 
6.1 Grammatikalitetsbedömning 
 

För att undersöka förmågan att göra korrekta grammatikalitetsbedömningar 
användes ett grammatikalitetsbedömningstest (GBT). Med korrekt grammatikali-
tetsbedömning avses förmågan att upptäcka om en viss struktur är normenlig eller 
ickenormenlig.26 För att underlätta för läsaren rekapituleras först analys-
principerna för testet.  

                                                 
26 Notera att deltagarna tillfrågades om en viss mening var grammatiskt korrekt eller inkorrekt, 
inte om den var normenlig eller ickenormenlig.  
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GBT innehöll 48 testmeningar vilka användes för att testa 8 strukturer. En 
sammanfattande karakteristik av strukturerna presenteras i tabell 6.1. En detaljerad 
karakteristik finns i kapitel 4. Varje struktur undersöktes med 3 normenliga och 3 
ickenormenliga stimuli, dvs. 6 stimuli totalt för varje typ. Data förvandlades till 
nume
inkorr
GBT 
 
6.1.1 
 

I det
Redov
presen
visade

Tabell 6.1. Målstrukturer och deras ickenormenliga realisationer i andraspråksmiljö. 
 

Målstruktur Ickenormenlig struktur i andraspråksmiljö 
V-G Ersättning av genitiv med ackusativ/ nominativ = 

ackusativ 

Neg-V-G Ackusativ efter verb med negation 

Msc-G-Sg-ANIM Byte av ändelse -a→-*u 

Msc-G-Sg-INANIM Byte av ändelse -u→-*a/ a→-*u 

Msc-G-Pl Byte av ändelse -y/-i → -*ów 

ReflexV-Dir Strykning av się 

ReflexV-PRA Strykning av się 

ReflexV-Tantum Strykning av się 
 
Tabell 6.2. Genomsnitts- och spridningsmått efter struktur och grupp i GBT. 
 

Struktur SE-grupp 
(n = 25) 

PL-grupp 
(n = 25) 

 Md ×  s Md ×  s 

V-G   6   5,56 0,65   6   5,52 0,82 

Neg-V-G   5   5,40 0,64   6   5,48 0,59 

Msc-G-Sg-ANIM   6   5,44 0,65   6   5,52 0,77 

Msc-G-Sg-INANIM   5   5,00 0,91   5   4,96 0,79 

Msc-G-Pl   6   5,48 0,82   6   5,76 0,52 

ReflexV-Dir   6   5,20 1,12   5   4,64 1,11 

ReflexV-PRA   6   5,76 0,52   6   5,64 0,57 

ReflexV-Tantum   6   5,80 0,50   6   5,84 0,37 

GBT totalt 45 43,64 3,03 43 43,36 2,38 

 
 

riska värden. Således fick varje korrekt bedömning 1 poäng, medan varje 
ekt fick 0 poäng. Det maximala antalet poäng som en individ kunde få i 
var 48.  

Analyssteg 1 

ta avsnitt redovisas resultaten som baserar sig på statistiska test. 
isningen omfattar både hela testet och respektive struktur. I tabell 6.2 
teras deskriptiv statistik för GBT. Ett Mann-Whitney U-test (α = 0,05) 
 inga signifikanta skillnader mellan grupperna, utom i fråga om en struktur: 



 Resultat  85 
 

 

direkt reflexiva verb (p = 0, 027*). Riktningen i denna skillnad var dock 
överraskande, eftersom jämförelsegruppen hade bedömt korrekt i mindre 
utsträckning än undersökningsgruppen. Det finns dock ingen omedelbar förklaring 
till detta. Signifikansprövningarna har sammanställts i tabell 6.3. 

Resultaten analyserades även med hänsyn till typ av stimuli, dvs. normenliga 
eller ickenormenliga stimuli (jfr Ellis, 2006), för att fastställa om förmågan att 
bedöma stimuli skilde sig beroende på variant. I tabell 6.4 visas signifikans-
prövningar gjorda på normenliga respektive ickenormenliga stimuli. Ett Mann-
Whitney U-te llnader 
mellan grupp enliga 
respektive ick  icke-
normenliga st isar att 

Tabell 6.3. Sammanställning av signifikansprövningar i GBT. 
 

Struktur Mann-Whitney U-test 
α = 0,05 

V-G p = 0,889 

Neg-V-G p = 0,694 

Msc-G-Sg-ANIM p = 0,458 

Msc-G-Sg-INANIM p = 0,829 

Msc-G-Pl p = 0,187 

ReflexV-Dir p = 0,027* 

ReflexV-PRA p = 0,361 

ReflexV-Tantum p = 0,951 

GBT totalt p = 0,605 

 
Tabell 6.4. Sammanställning av signifikansprövningar i GBT:  
Normenliga (Ne) vs ickenormenliga (iN) stimuli. 
 

Struktur Mann- Whitney U-test 
α = 0,05 

 Ne iN 

V-G p = 0,287 p = 0,311 

Neg-V-G p = 0,344 p = 0,615 

Msc-G-Sg-ANIM p = 0,703 p = 0,434 

Msc-G-Sg-INANIM p = 0,227 p = 0,350 

Msc-G-Pl p = 0,226 p = 0,276 

ReflexV-Dir p = 1,000 p = 0,040* 

ReflexV-PRA p = 1,000 p = 0,419 

ReflexV-Tantum p = 0,652 p =0, 317 

Totalt p = 0,945 p = 0,324 

 
 

st (α = 0,05) visade att det inte fanns några signifikanta ski
erna när det gäller förmågan att korrekt bedöma norm
enormenliga stimuli, med ett undantag. Undantaget gällde

imuli för direkt reflexiva verb (p = 0, 040*). Detta resultat v
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jämförelsegruppen oftare bedömde ickenormenliga stimuli som grammatiskt 
korrekta. 

Som redan poängterats finns det ingen omedelbar förklaring till denna 
observation. Bedömningar av de olika typerna av reflexiva verb innebär att vid 
ickenormenliga stimuli notera att den reflexiva markören się saknas. Faktum är att 
båda grupperna hade svårare att upptäcka avsaknaden av markören vid direkt 
reflexiva verb än vid reflexiva verb med passiv-resultativ-autonom funktion och 
reflexiva tantum, något som kommer att framgå vid analysen i steg 2 (se avsnitt 
6.1.2). 
 
6.1.2 Analyssteg 2 
 

Detta steg fokuserar på frekvensbeskrivningar och individuella resultat. Det 
maximala antalet poäng per struktur och deltagare var 6, dvs. totalt 150 per 
struktur och grupp. Det totala antalet poäng i varje grupp visas i tabell 6.5. 
Frekvenser (f) avser antalet poäng per struktur (maximalt 6 poäng) multiplicerat 
med antalet deltagare (n= 25). Av sammanställningen i denna tabell framgår att 
skillnader mellan grupperna i förmågan att göra korrekta grammatikalitetsbedöm-
ningar är obefintliga i de flesta fall. I vissa fall (V-G, ReflexV-Dir, ReflexV-PRA) 
är det dessutom jämförelsegruppen som har fler inkorrekta bedömningar än 
undersökningsgruppen. Som nämnts bedömer jämförelsegruppen direkt reflexiva 
verb inkorrekt i betydligt större utsträckning än undersökningsgruppen. Generellt 
sett, som också tidigare påpekats, har båda grupperna svårare att upptäcka 
frånvaron av den reflexiva markören się vid direkt reflexiva verb än vid reflexiva 
verb med passiv-resultativ-autonom funktion och reflexiva tantum. 

Det finns ytterligare en observation. Av den här undersökningen framgår att det 
är svårare för talare av polska, oavsett om de bor i Polen eller utanför, att korrekt 
bedöma användning av genitivändelser av maskulina inanimata substantiv i 

Tabell 6.5. Antal poäng efter struktur och grupp i GBT. 
 

Struktur SE-grupp  
(n = 25) 

PL-grupp 
(n = 25) 

 % f (max 150) % f (max 150) 

V-G 93 139 92 138 

Neg-V-G 90 135 91 137 

Msc-G-Sg-ANIM 91 136 92 138 

Msc-G-Sg-INANIM 83 125 83 124 

Msc-G-Pl 91 137 96 144 

ReflexV-Dir 87 130 77 116 

ReflexV-PRA 96 144 94 141 

ReflexV-Tantum 97 145 97 146 
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singular än att bedöma övriga genitivändelser i den maskulina deklinationen. Som 
nämnts, betyder här ”att korrekt bedöma” förmågan att upptäcka om en viss 
struktur är normenlig eller ickenormenlig. Det kommer dock att framgå senare i 
detta kapitel att trots att förmågan att göra korrekta grammatikalitetsbedömningar 
av  i 
bå 00 
% rat 
tal

en 
in en 
(P est 
fre det 

Tabell 6.6. Individuella resultat i GBT. 
 

ID % korrekta 
bedömningar 

Antal 
poäng 

ID % korrekta 
bedömningar 

Antal 
poäng 

06SE 100 48 21PL 100 48 

14SE 100 48 09PL   98 47 

18SE 100 48 28PL   98 47 

10SE   98 47 07PL   96 46 

03SE   96 46 20PL   96 46 

07SE   96 46 02PL   94 45 

09SE   96 46 03PL   94 45 

01SE   94 45 34PL   94 45 

02SE   94 45 04PL   92 44 

05SE   94 45 22PL   92 44 

15SE   94 45 29PL   92 44 

23SE   94 45 05PL   90 43 

28SE   94 45 11PL   90 43 

17SE   92 44 16PL   90 43 

13SE   90 43 25PL   90 43 

16SE   90 43 26PL   90 43 

21SE   90 43 10PL   88 42 

08SE   85 41 12PL   88 42 

11SE   85 41 13PL   88 42 

12SE   85 41 06PL   85 41 

22SE   83 40 18PL   85 41 

30SE   83 40 31PL   85 41 

19SE   81 39 19PL   83 40 

26SE   81 39 23PL   83 40 

27SE   79 38 24PL   81 39 

Genomsnitt   91 44 Genomsnitt   90 43 

 

 genitivändelser av inanimata maskulina substantiv i singular uppgår till 83 %
da grupperna, används ändelserna normenligt av båda grupperna till nästan 1
 (cirka 2 ickenormenliga användningar per cirka 1000 användningar) i elicite
.  
I tabell 6.6 presenteras varje individs resultat. Av denna tabell framgår att 

divid (n = 1) uppnådde det maximala antalet poäng (48) i jämförelsegrupp
L), jämfört med tre individer (n = 3) i undersökningsgruppen (SE). Det m
kventa resultatet (n = 6) i undersökningsgruppen är högre (45 poäng) än 
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mest frekventa resultatet (n = 5) i jämförelsegruppen (43 poäng). Dessutom är 
undersökningsgruppens genomsnittsvärde för hela testet högre än jämförelse-
gruppens, 44 poäng respektive 43 poäng.  

I tabell 6.7 sammanfattas fördelningar av de individuella resultaten. Fler av 
individerna i undersökningsgruppen än i jämförelsegruppen utför korrekta 
grammatikalitetsbedömningar. Frågan om varför det förhåller sig så kan inte ges 
något entydigt svar i avhandlingen, men berörs vidare i diskussionsdelen.  
 
6.1.3 Sammanfat
 

Förmågan att gö kts med ett 
grammatikalitets en bedöm-
des båda ha lik sultaten för 
respektive strukt
 
6.2 Grammatisk
 

Ett av syftena av samma 
grammatiska str b som styr 
genitiv (V-G),  maskulina 
substantiv i geni substantiv i 
genitiv singular itiv plural 
(Msc-G-Pl), refl dningen av 
1:a och 3:e pers kteristik av 
de undersökta f as i detalj, 
anges de analyse
strukturerna. 

Tabell 6.7. Fördelningar av resultat i GBT i båda grupperna. 
 

Antal poäng i GBT SE-grupp PL-grupp 

% f % f 

48 12,0 3   4,0 1 

47   4,0 1   8,0 2 

46 12,0 3   8,0 2 

45 24,0 6 12,0 3 

44   4,0 1 12,0 3 

43 12,0 3 20,0 5 

42       - - 12,0 3 

41 12,0 3 12,0 3 

40   8,0 2   8,0 2 

39   8,0 2   4,0 1 

38   4,0 1      - - 

 

tning av grammatikalitetsbedömning 

ra korrekta grammatikalitetsbedömningar har undersö
bedömningstest. Undersöknings- och jämförelsegrupp
adan förmåga med 90 % av korrekthet i testet. Re
ur skilde sig inte signifikant åt.  

a fenomen i eliciterat tal 

med eliciterat tal var att få underlag för analyser 
ukturer som i grammatikalitetsbedömningstestet: ver
verb med negationens genitiv (Neg-V-G), animata
tiv singular (Msc-G-Sg-ANIM), inanimata maskulina 
 (Msc-G-Sg-INANIM), maskulina substantiv i gen
exiva verb (Reflex-V). Dessutom undersöktes använ
onens pronomen i subjektsposition. En detaljerad kara
enomenen ges i kapitel 4. Innan resultaten presenter

rade korpusarnas omfattning samt förekomster av de undersökta 
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6.2.1 Korpusstorlek och förekomster av de aktuella strukturerna 
 

Antalet ord i korpusarna beräknades efter grovtranskriberingen, något som 
påverkat exaktheten i så måtto att det redan där funnits ett antal transkriptions-
symboler och obligatoriska delar av transkriptionerna som inte kunnat räknas bort. 
Med detta förbehåll var korpusarnas storlek som visas i tabell 6.8. I SE-gruppen 
varierade antalet ord i filmfragmentet mellan 430 och 1758, och i luktassocia-
tionsuppgiften mellan 450 och 6988. I PL-gruppen var motsvarande siffror 482 
och 1688 i filmfragmentet, och 2230 och 5709 i luktassociationsuppgiften. Antalet 
ord skilde sig inte signifikant åt vare sig i filmfragmentet (Mann-Whitney U-test, 
α = 0,05, p = 0,684) eller i luktassociationsuppgiften (Mann-Whitney U-test, α = 
0,05, p = 0,256). 

När det gäller längden på texterna räknat i minuter (tabell 6.9.), varierade tiden 
för filmfragmentet mellan 4 och 14 minuter i båda grupperna, med ett genomsnitt 
på cirka 8 minuter. Tiden för luktassociationsuppgiften varierade mellan 5 och 48 
minuter i SE-gruppen med ett genomsnitt på 32 minuter, och mellan 20 och 41 
minuter i PL-gruppen, med ett genomsnitt på 28 minuter. Inspelningarnas längd 
skilde sig inte signifikant åt i filmfragmentet (Mann-Whitney U-test, α = 0,05, p = 
0,260). I luktassociationsuppgiften var skillnaden i längd däremot signifikant 
(Mann-Whitney U-test, α = 0,05, p = 0,010). Av tabell 6.9 framgår att det finns 
hälften så stor variation i SE-gruppen som i PL-gruppen när det gäller 
inspelningarnas längd i luktassociationsuppgiften. En deltagare (09SE) står för 
den extremt korta inspelningen om 5 minuter i luktassociationsuppgiften. Orsaken 
till den korta inspelningen kan ha varit att deltagaren blev mycket nervös av 
situationen och gav ett intryck av att vilja avsluta sessionen så snabbt som möjligt. 
Frågan inställer sig om detta inte var en undvikandestrategi (Schachter, 1974; 
Andersen, 1982), men det går dessvärre inte att avgöra här.  

Vidare måste ett annat drag i materialet nämnas. I undersökningsgruppens 
material återfinns alla de analyserade grammatiska strukturerna antingen i 

Tabell 6.8. Antal ord i filmfragmentet (FF) och i luktassociations-uppgiften (LA). 
 

Grupp Totalt antal ord Medelvärde per deltagare 

FF LA FF LA 

SE 22 311 102 637 892 4108 

PL 21 585   95 151 863 3806 
 
Tabell 6.9. Taltid (i minuter) i filmfragmentet (FF) och i luktassociationsuppgiften (LA). 
 

Grupp Inspelningarnas variationsvidd Medelvärde per deltagare 

FF LA  FF LA 

min max min max    

SE 4 14   5 48 8 32 

PL 4 14 20 41 7 28 
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återberättelsen eller i luktassociationsuppgiften, med undantag av följande: verb 
som styr genitiv (V-G) och negationens genitiv (Neg-V-G) saknades hos en 
deltagare (09SE), animata maskulina substantiv i genitiv singular (Msc-G-Sg-
ANIM) saknades hos tre deltagare: 09SE, 13SE och 19SE. Maskulina substantiv i 
plural (Msc-G-Pl) som slutar på -i/-y saknades hos fem deltagare 06SE, 09SE, 
17SE, 23SE och 28SE. Med tanke på en tidigare anmärkning, nämligen att 
deltagare 09SE producerade de kortaste texterna, är det inte förvånande att vissa 
strukturer inte förekommer i dessa. När det gäller de övriga deltagarna 
aktualiseras återigen frågan om undvikandestrategier, dvs. om deltagarna undvek 
att använda animata maskulina substantiv i genitiv singular och maskulina 
substantiv som slutar på -i/-y i plural. Det är dock omöjligt att med säkerhet 
fastställa orsaken till strukturernas frånvaro. 

I jämförelsegruppens material förekommer alla de undersökta strukturerna 
antingen i återberättelsen eller i luktassociationsuppgiften med följande undantag: 
animata maskulina substantiv i singular genitiv (Msc-G-Sg-ANIM) saknades hos 
en deltagare 10PL, maskulina substantiv som slutar på -i/-y i plural (Msc-G-Pl) 
saknades hos åtta deltagare 03PL, 20PL, 21PL, 24PL, 25PL, 29PL, 31PL samt 
34PL, medan substantiv som slutar på -ów saknades hos två deltagare, 25PL och 
29PL. I den här studien utgör jämförelsegruppen referens för de undersökta 
strukturerna i polska. Eftersom jag inte har påträffat undersökningar om frekven-
ser av förekomst av strukturerna i förstaspråksmiljön, är det i förekommande fall 
på basis av jämförelsegruppen som utsagor om förekomster kan göras. Det faktum 
att vissa strukturer även saknades i jämförelsegruppen försvagar hypotesen om 
undvikandestrategier i undersökningsgruppen. Maskulina substantiv som slutar på 
-i/-y i genitiv plural var generellt mindre frekventa i båda grupperna och utgjorde 
cirka 10 % av alla maskulina genitivändelser i plural.  

Innan strukturerna behandlas var för sig, presenteras i tabell 6.10 en 
sammanställning av strukturerna med undantag av personliga pronomen som 
behandlas separat i avsnitt 6.2.5. Av denna tabell framgår ett antal karakteristiska 
drag i materialet. Endast i ett större textunderlag som luktassociationsuppgiften 
återfinns ickenormenliga användningar av verbrektionen. Inanimata maskulina 
substantiv i genitiv singular (Msc-G-Sg-INANIM) förekommer tämligen frekvent 
både i den kortare texten (filmfragmentet) och i den längre texten (luktassocia-
tionsuppgiften), medan animata maskulina substantiv i genitiv singular (Msc-G-
Sg-ANIM) och maskulina substantiv i plural (Msc-G-Pl) som slutar på -i/-y endast 
förekommer i större mängder först i en längre text (luktassociationsuppgiften). Det 
kan även noteras att större mängder av de tre sistnämnda strukturerna inte 
resulterar i en ökning av ickenormenliga former, vilka för övrigt är nästan 
obefintliga. I analyserna av reflexiva verb påträffades endast några enstaka 
strykningar av den reflexiva markören. Av den anledningen presenteras en total 
siffra utan differentiering mellan (i) direkt reflexiva verb, (ii) reflexiva verb med 
passiv- resultativ-autonom funktion och (iii) reflexiva tantum. 
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6.2.2 Verbrektion 
 

Verbrektion, och i synnerhet verb med genitiv och negationens genitiv, är en 
struktur som visat sig vara föremål för förändringar i andraspråksmiljö. Mer exakt 
ersätts genitivrektion av ackusativrektion. Processen är dock även känd i 
förstaspråksmiljö. En mer ingående karakteristik av den finns i kapitel 4.  

På basis av tidigare forskning formulerades en hypotes om att verb med genitiv 
och negationens genitiv i större utsträckning skulle ersättas med ackusativ i 
andraspråksmiljö. För att underlätta läsningen upprepas nedan exemplen på de 
strukturer som undersökts i denna studie. En sammanställning av alla verb i 
materialet som använts med ickenormenlig ackusativ i stället för genitiv finns i 
bilaga 9. 
 

I. Verb som styr genitiv ersätts med ickenormenlig ackusativ (exempel 
6.1.). 
 
Exempel 6.1.  
 

szukają  *kobietę 
söka-3SG-PRES *kvinna-FEM-ACK-SG 
 

szukają  kobiety 
söka-3SG-PRES *kvinna-FEM-GEN-SG 
 

’De söker kvinnan.’ 
(filmfragment, SE-grupp) 

 
II. Verb med negationens genitiv ersätts med ickenormenlig ackusativ 

(exempel 6.2). 

 
Tabell 6.10. Grammatiska fenomen i eliciterat tal: Sammanställning av alla förekomster samt 
ickenormenliga former (iN) efter grupp och uppgift. 
 

Struktur Filmfragment Luktassociation 

SE-grupp PL-grupp SE-grupp PL-grupp 

Alla iN Alla iN Alla iN Alla iN 

V-G   16 1 (6 %)   16 1 (6 %)     74 14 (19 %)     92 8 (9 %) 

Neg-V-G   42 1 (2 %)   34 0 (0 %)   243 14 (6 %)   234 4 (2 %) 

Msc-G-Sg-ANIM   30 0 (0 %)   40 0 (0 %)     39   0 (0 %)     87 0 (0 %) 

Msc-G-Sg-INANIM 244 1 (0 %) 244 0 (0 %)   754   1 (0,1 %)   732 1 (0,1 %) 

Msc-G-Pl   28 0 (0 %)   40 0 (0 %)   333   1 (0,3 %)   286 0 (0 %) 

Reflex-V-Totalt 420 0 (0 %) 416 1 (0,2 %) 1892   2 (0,1 %) 1663 1 (0,06 %) 
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Exempel 6.2.  
 

nie zwraca *uwagę 
neg lägga till-3SG-PRES *märke-FEM-ACK-SG 
 

nie zwraca uwagi 
neg lägga till-3SG-PRES märke-FEM-GEN-SG 
 

’hon/han/det lägger inte märke till’ 
(luktassociation, SE-grupp) 

 
6.2.2.1 Analyssteg 1 
 

För att analysera användningen av verb med genitiv och med negationens genitiv, 
fastställdes proportioner mellan ickenormenliga former och det totala antalet av 
respektive struktur, se tabell 6.11. Av denna tabell framgår vissa skillnader mellan 
SE-gruppen och PL-gruppen gällande antalet ickenormenliga former. Uppgifter 
saknas om exakt hur stor andel ickenormenlig ackusativ i stället för genitiv och 
negationens genitiv brukar vara i förstaspråksmiljö. Denna avhandlings resultat 
för negationens genitiv stöder i stort Brehmers och Czachórs (2010) preliminära 
resultat. I tabell 6.12. sammanställs genomsnitts- och spridningsmått för 
verbrektion. Vid signifikansprövningar togs hänsyn till att den totala taltiden 
skiljde sig i luktassociationsuppgiften. Därför betraktades kvoten mellan 
ickenormenliga former och det totala antalet för respektive struktur i förhållande 
till tid. Skillnader mellan grupperna i verb med genitiv var inte signifikanta 
(Mann-Whitney U-test, α = 0,05, p = 0,142). Det fanns inte heller några 
signifikanta skillnader mellan grupperna beträffande verb med negationens genitiv 
(Mann-Whitney U-test, α = 0,05, p = 0,139).  
 
6.2.2.2 Analyssteg 2 
 

I detta avsnitt fördjupas analysen genom att närmare studera individuella resultat 
på verbrektion. I tabell 6.13 (s. 94) presenteras en uppställning av de beräknade 
proportionerna. I denna tabell markeras individer med ickenormenlig användning 
av en given struktur med en mörkare grå nyans. Det framgår att närmare 46 % (n 
=11) av individerna i undersökningsgruppen (SE) använde ickenormenlig 

Tabell 6.11. Verbrektion i eliciterat tal: Totalt antal förekomster 
(TA) och antal ickenormenliga (iN) former. 
 

Struktur SE-grupp PL-grupp 

TA iN TA iN 

V-G   
90 

15 (17 
%) 

10
8 

9 
(8 
%) 

Neg-V-G 28
5 

15 (5 
%) 

26
8 

4 
(1 
%) 
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ackusativ i stället för genitiv, jämfört med 28 % (n = 7) i jämförelsegruppen (PL). 
Således använde fler individer i undersökningsgruppen de ickenormenliga 
formerna. I princip föll dock två individer (23SE och 11SE) utanför den 
observerade variationsvidden i jämförelsegruppen (0,0000 – 0,0167, iN/TA/TID).  

När det gäller verb med negationens genitiv använde 33 % (n = 8) av 
individerna i undersökningsgruppen ickenormenlig ackusativ i stället för 
negationens genitiv, jämfört med 12 % (n = 3) i jämförelsegruppen. Ingen av 
individerna i undersökningsgruppen föll dock utanför jämförelsegruppens 
variationsvidd (0 – 0,0156, iN/TA/TID).  

I ljuset av det som hittills beskrivits både i detta och i föregående avsnitt finns 
det trots allt inget starkt stöd för antagandet att verb med genitiv och verb med 
negationens genitiv ersätts med ickenormenlig ackusativ i andraspråksmiljö i 
större utsträckning än i förstaspråksmiljö. Visserligen använder fler individer i 
undersökningsgruppen den ickenormenliga ackusativrektionen, men dessa 
individer faller inom den variationsvidd som finns i förstaspråksmiljö.  
 
6.2.3 Maskulin substantivdeklination 
 

Tidigare forskning om polska i andraspråksmiljö har pekat på att det finns 
avvikelser från normen i valet av ändelser på maskulina substantiv i genitiv, både i 
singular och plural. I synnerhet gäller detta maskulina inanimata substantiv i 
genitiv singular och maskulina substantiv i genitiv plural. Variationen förekom-
mer dock även i förstspråksmiljö, förmodligen på grund av komplexa regler för 
selektering av en ändelse (se kapitel 4 för en ingående redogörelse). 

I denna undersökning ställdes därför upp en hypotes om att 
undersökningsgruppen skulle ha fler ickenormenliga ändelser i det maskulina 
böjningsparadigmet i genitiv, både i singular och i plural. Det visade sig att ingen 
av grupperna använde avvikande former av animata maskulina substantiv i genitiv 
singular (Msc-G-Sg-ANIM) i någon av uppgifterna. Det fanns heller inga belägg 
för ickenormenliga ändelser på inanimata maskulina substantiv i genitiv singular 
(Msc-G-Sg-INANIM) av typen ändelse -u ersätts med -a. När det gäller 
ersättningar av -a med -u återfanns enstaka ickenormenliga strukturer i båda 
grupperna. Dessa presenteras i exempel 6.3. 
 
 

Tabell 6.12. Deskriptiv statistik för verbrektion i eliciterat tal. 
 

Struktur SE-grupp 
(n = 24#) 

PL-grupp 
(n = 25) 

 iN/TA Md ×  s iN/TA Md ×  s 

V-G 15/90 (17 %) 0,00 0,18 0,25 9/108 (8 %) 0,00 0,07 0,14 

Neg-V-G 15/285 (5 %) 0,00 0,04 0,05 4/268 (1 %) 0,00 0,04 0,10 
 
# En deltagare (09SE) producerade inga exempel på de aktuella strukturerna. 
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Exempel 6.3a.  
 

Använd struktur: Normenlig struktur: 
kształt *klin-u kształt klin-a 
form kil-MSC-GEN-SG-INANIMAT form kil-MSC-GEN-SG-INANIMAT 
 

’kilens form’ 
(filmfragment, SE-grupp) 
 
Exempel 6.3b. 
 

Använd struktur: Normenlig struktur: 
z *akademik-u z akademik-a 
från  studenthem-MSC-GEN-SG-INANIMAT från studenthem-MSC-GEN-SG-INANIMAT 
 

’från studenthemmet’ 
(luktassociationsuppgift, SE-grupp) 
 
Exempel 6.3c. 
 

Använd struktur: Normenlig struktur: 
prezes *trefl-u prezes trefl-a 
ordförande trefl-MSC-GEN-SG-INANIMAT ordförande trefl-MSC-GEN-SG-INANIMAT 
 

’trefls ordförande’ 
(luktassociationsuppgift, PL-grupp) 
 
Inga avvikande former av maskulina substantiv som slutar på -i/-y i plural (Msc-
G-Pl) av typen ändelse -i-/y ersätts med en annan pluraländelse -ów producerades 
av någon av grupperna. Det fanns ett exempel på ersättning av -ów med -i-/y (se 
exempel 6.4). 
 
Exempel 6.4. 
 

Använd struktur: Normenlig struktur: 

*uczn-i uczni-ów 
elever-MSC-GEN-PL elever-MSC-GEN-PL 
 

’elever’ 
(luktassociationsuppgift, SE-grupp) 
 
6.2.4 Reflexiva verb 
 

Tidigare forskning (se avsnitt 4.4) om polska i andraspråksmiljö har indikerat 
avvikelser gällande användning av den reflexiva markören się, och i synnerhet 
strykning av denna markör. I denna undersökning finns endast enstaka exempel på 
avsaknad av den reflexiva markören i båda grupperna. Dessa presenteras i 
exempel 6.5. 
 
Exempel 6.5a. 
 

udaje *Ø do więzienia 
bege REFLEXIV MARKÖR till fängelse 
 

’Han beger sig till fängelse.’ 
(filmfragment, PL-grupp) 
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Exempel 6.5b.  
 

musiał na mnie *Ø mścić 
måste på mig REFLEXIV MARKÖR hämnas 
 

’Han hämnades på mig.’ 
(luktassociationsuppgift, SE-grupp) 
 
Exempel 6.5c.  
 

no i tak to *Ø zaczęło 
ja och så det REFLEXIV MARKÖR börja 
 

’Ja, och det började så.’ 
(luktassociationsuppgift, SE-grupp) 
 
Exempel 6.5d.  
 

najbardziej po pisemnym to po prostu *Ø bałam 
mest efter skriftligt prov det helt enkelt REFLEXIV MARKÖR frukta 
 

’Efter det skriftliga provet så var jag mest rädd helt enkelt.’ 
(luktassociationsuppgift, PL-grupp) 
 
6.2.5 Användning av personliga pronomen i subjektsposition 
 

I detta avsnitt presenteras resultat för användning av 1:a och 3:e personens 
pronomen i subjektsposition. Som tidigare redogjorts för (avsnitt 4.5) är det 
vanliga omarkerade fallet i polska att dessa pronomen utelämnas som subjekt. 
Explicit användning förekommer vid emfas eller kontrast (1:a person singular och 
plural), vid klargörande av hänsyftning (3:e person singular och plural) samt vid 
förflyttning av rörliga personliga verbändelser (1:a och 3:e person singular och 
plural i preteritum). Eftersom inga dialoger eliciterades i denna studie uteslöts 2:a 
person. 

De två studier som har återfunnits om användning av pronominella subjekt i 
förstspråksmiljö utgör trots sina värdefulla insikter inget lämpligt jämförelsemate-
rial för denna studie. Anledningen till det är att Pisarkowas studie (1969) 
innehåller information om pronominella subjekt av alla typer, inte bara personliga 
pronomen. Nilssons studie (1982) etablerar procentuella förhållanden mellan 
prodrop och explicita pronomen på basis av en litterär stilisering, således data som 
inte är autentiska och avsedda att återspegla det verkliga bruket. I tabell 6.14 
sammanställs de procentuella förhållandena i avhandlingens undersökning. Av 
denna tabell framgår att det finns skillnader mellan grupperna i fördelningar av 
prodrop och explicita pronomen. SE-gruppen använder genomgående fler 
explicita pronomen än PL-gruppen. Det visade sig att skillnaderna är signifikanta 
för 1:a person men inte för 3:e person (se detaljerad redovisning längre fram).  
 
6.2.5.1 Analyssteg 1 
 

För att jämföra användning av explicita pronomen i 1:a person analyserades 
således luktassociationsuppgiften. Exempel 6.6 illustrerar alla pronominella 
kontexter, dvs. både prodrop och utsatta (explicita) pronomen i 1:a person. 
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Exempel 6.6a. 
 

chyba jakiejś kaszy którą ja dostawałem jak 
förmodligen någon gröt som jag FÅ-1SG-PRET-MSC hur 
       

Ø 
jag 
 

’För
(lukt
 
Exem
 

my-ś
vi-RÖ
 

słow
ord 
 

‘Vi k
(lukt
 
För 
film
pron
 
Exem
 

tam 
där 
 

ten 
det 
 

mu 
hono
 

w 
i 
 

‘Så d
hon 
(film
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.14. Procentuell andel prodrop (PD) respektive explicita pronomen (ExP). 
 

 SE-grupp PL-grupp 

 LA1 LA3 FF3 LA1 LA3 FF3 

PD  69 60 73 79 70 80 

ExP  31 40 27 21 30 20 

 

byłem małym dzieckiem   
vara-1SG-PRET-MSC litet barn   

modligen någon gröt som jag brukade få då jag var ett litet barn’ 
associationsuppgift, SE-grupp) 

pel 6.6b. 

my w ogóle nie znali ani 
RLIG VERBÄNDELSE överhuvudtaget inte kunna-PRET-Ø varken 

    
a Ø nie znaliśmy  
vi inte kunna-1PL-PRET-MSC  

unde överhuvudtaget inte, vi kunde inte ett enda ord.’ 
associationsuppgift, SE-grupp) 

att jämföra användning av explicita pronomen i 3:e person analyserades 
fragmentet och luktassociationen tillsammans. Exempel 6.7 illustrerar alla 
ominella kontexter, dvs. både prodrop och utsatta pronomen i 3: e person. 

pel 6.7a 

podchodzi kobieta która widzi że ona 
komma-1SG-PRES kvinna som se-1SG-PRES att hon 

    

chleb ukradła przychodzi policjant ona 
bröd stjäla-1SG-PRET-FEM komma-1SG-PRES polis hon 

    

pokazuje że ona ukradła chleb i 
m visa-1SG-PRES att hon stjäla-1SG-PRET-FEM bröd och 

    

momencie kiedy ona z tym chlebem ucieka 
ögonblick när hon med det bröd fly-1SG-PRES 

är kommer en kvinna fram som ser att hon har stulit det här brödet, en polis kommer fram, 
visar honom att hon har stulit brödet, och just när hon flyr med det här brödet.’ 
fragment, SE-grupp) 
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Ex
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Tabell 6.15. Sammanställning: Antal prodrop och explicita 
pronomen. 

 

 SE-grupp PL-grupp 

 1P 3P 1P 3P 

PD 3739 2299 3400 2362 

ExP 1717 1135   883   780 

TA 5456 3434 4283 3142 

 
Tabell 6.16. Explicita personliga pronomen i 1:a och 3:e person. 
 

Personligt  
pronomen 

SE-grupp 
(n = 25) 

PL-grupp 
(n = 25) 

 ExP/TA Md ×  s ExP/TA Md ×  s 

1P 1717/5456 (31 %) 0,30 0,32 0,13 883/4283 (21 %) 0,17 0,19 0,08 

3P 1135/3434 (33 %) 0,30 0,32 0,10 780/3142 (25%) 0,26 0,24 0,09 

 

empel 6.7b. 

ajoma mojego męża ona miała tą pracę 
ekant min man hon ha-1SG-PRET-FEM det arbete 

     

ona do Polski wróciła z jakiegoś 
h hon till Polen återvända-1SG-PRET-FEM från någon 

   
 

 

wodu tak ona do Polski wróciła i Ø 
ledning ja hon till Polen återvända-1SG-PRET-FEM och hon 

    

ukała kogoś    
ta-1SG-PRET-FEM någon    

in mans bekant, hon hade haft detta arbete och hon återvände till Polen av någon anledning, ja, 
n återvände till Polen och hon letade efter någon.’ 

uktassociationsuppgift, SE-grupp) 

tabell 6.15 presenteras antalet användningar av prodrop (PD) och explicita 
onomen (ExP) i 1:a och 3:e person. Antalet gäller både singular och plural. Av 
nna tabell framgår att SE-gruppen använder fler explicita pronomen än PL-
uppen både i 1:a och i 3:e person. För vidare analyser beräknades proportionen 
ellan explicita pronomen och det totala antalet pronominella kontexter (TA). I 

 

bell 6.16 presenteras genomsnitts- och spridningsmått. 
Eftersom undersökningsgruppen och jämförelsegruppen skilde sig signifikant åt 

ed avseende på taltid i luktassociationsuppgiften, var det nödvändigt att ta hän-
n till tidsvariabeln vid testandet av huruvida användningen av 1:a personens 
onomen och 3.e personens pronomen skilde sig i grupperna. Därför betraktades 
oten mellan explicita pronomen och det totala antalet pronominella kontexter i 
rhållande till tid. Ett Mann-Whitney U-test (α = 0,05) visade att skillnaden 
ellan grupperna i användningen av explicita pronomen i 1:a person i 
ktassociationen var signifikant (p = 0,026*). Skillnaden mellan grupperna i 
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användningen av explicita pronomen i 3: e person var inte signifikant (Mann- 
Whitney U test, α = 0,05, p = 0,764) 
 
6.2.5.2 Analyssteg 2 
 

I detta avsnitt presenteras individuella resultat för användning av 1:a och 3:e 
personens pronomen i subjektsposition. I tabell 6.17 finns en uppställning av dessa 
individuella resultat. De individer som är markerade med den mörkare gråa 
nyansen ligger utanför jämförelsegruppens variationsvidd. När det gäller 1:a 
person uppgår antal dessa individer till 7 (28 %) (variationsvidd i jämförelsegrup-
pen 0,0027 – 0,0133). Avseende 3:e person uppgår antal dessa individer till 5 (20 
%) (variationsvidd i jämförelsegruppen 0,0021-0,0131 %). Utom två individer 
(01SE och 30SE) har samma individer påverkan på båda pronomen.  
 

 Tabell 6.17. Individuella resultat: Personliga pronomen. 
 

1P  3P 
ID ExP/TA/ 

TID 
ID ExP/TA/ 

TID 
ID ExP/TA/ 

TID 
ID ExP/TA/ 

TID 
23SE 0,0417 13PL 0,0133 23SE 0,0241 25PL 0,0131 
09SE 0,0353 11PL 0,0108 09SE 0,0169 03PL 0,0116 
07SE 0,0264 26PL 0,0107 28SE 0,0161 13PL 0,0104 
17SE 0,0212 31PL 0,0102 17SE 0,0155 22PL 0,0099 
01SE 0,0167 22PL 0,0100 07SE 0,0142 10PL 0,0093 
28SE 0,0158 10PL 0,0091 30SE 0,0105 07PL 0,0088 
30SE 0,0141 09PL 0,0089 15SE 0,0097 16PL 0,0088 
21SE 0,0131 03PL 0,0087 19SE 0,0092 09PL 0,0087 
03SE 0,0118 07PL 0,0082 13SE 0,0082 24PL 0,0085 
15SE 0,0114 16PL 0,0082 18SE 0,0073 04PL 0,0077 
13SE 0,0108 19PL 0,0078 01SE 0,0072 20PL 0,0075 
19SE 0,0103 24PL 0,0074 12SE 0,0069 19PL 0,0071 
12SE 0,0094 25PL 0,0073 06SE 0,0068 06PL 0,0069 
16SE 0,0093 28PL 0,0068 16SE 0,0068 26PL 0,0068 
02SE 0,0075 21PL 0,0065 14SE 0,0067 28PL 0,0066 
10SE 0,0066 04PL 0,0062 22SE 0,0067 05PL 0,0063 
26SE 0,0065 18PL 0,0054 03SE 0,0065 31PL 0,0063 
18SE 0,0064 34PL 0,0049 21SE 0,0061 18PL 0,0059 
11SE 0,0059 29PL 0,0044 08SE 0,0057 11PL 0,0055 
06SE 0,0057 20PL 0,0042 02SE 0,0056 23PL 0,0043 
27SE 0,0056 06PL 0,0038 10SE 0,0055 34PL 0,0039 
08SE 0,0048 12PL 0,0035 11SE 0,0055 29PL 0,0034 
05SE 0,0044 05PL 0,0034 05SE 0,0054 12PL 0,0028 
14SE 0,0043 02PL 0,0033 27SE 0,0050 21PL 0,0026 
22SE 0,0034 23PL 0,0027 26SE 0,0049 02PL 0,0021 
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6.2.6 Sammanfattning av grammatiska fenomen i eliciterat tal 
 

Följande grammatiska strukturer analyserades i det eliciterade talet: verb som styr 
genitiv, verb med negationens genitiv, animata maskulina substantiv i genitiv 
singular, inanimata maskulina substantiv i genitiv singular, maskulina substantiv i 
genitiv plural, reflexiva verb samt första och tredje personens pronomen i 
subjektsposition. I analyssteg 1 visade ett Mann-Whitney U-test inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna med avseende på verb med genitiv respektive verb 
med negationens genitiv. När det gäller de maskulina substantiven i genitiv 
singular och plural visade det sig att ingen av grupperna producerade några 
ickenormenliga former av animata maskulina substantiv i genitiv singular, och det 
fanns inga avvikelser i användningen av inanimata maskulina substantiv i genitiv 
singular och maskulina substantiv i genitiv plural. Samma gällde även för 
reflexiva verb. Beträffande personliga pronomen i subjektsposition fanns det 
signifikanta skillnader mellan grupperna i användningen av explicita pronomen i 
1:a person, men inte i användningen av explicita pronomen i 3:e person. I 
analyssteg 2 framgick att närmare 46 % (n =11) av individerna i undersöknings-
gruppen (SE) använde ickenormenlig ackusativ i stället för genitiv, jämfört med 
28 % (n = 7) i jämförelsegruppen (PL), men bara två individer föll utanför den 
observerade variationsvidden i jämförelsegruppen. När det gäller verb med 
negationens genitiv använde 33 % (n = 8) av individerna i undersökningsgruppen 
ickenormenlig ackusativ i stället för negationens genitiv, jämfört med 12 % (n = 
3) i jämförelsegruppen, men ingen av individerna i undersökningsgruppen föll 
utanför jämförelsegruppens variationsvidd. 
 
6.3 Tvekfenomen 
 

Det fanns två syften med det eliciterade talet. Det första var att få underlag för 
analyser av strukturella fenomen. Det andra syftet var att ha underlag för analyser 
av tvekfenomen. Tvekfenomen är ett samlingsbegrepp för olika typer av 
företeelser. Detta diskuterades närmare i avsnitt 2.3.1.  

Det har tidigare hävdats (Andersen, 1982) att förstaspråksattrition resulterar i 
reducerad snabbhet och ledighet ((Re)SL) samt språklig osäkerhet (SO). I denna 
undersökning operationaliserades snabbhet och ledighet som förhållandet mellan 
tallängden och summan av tre typer av tveksignaler: fyllda pauser (FP), 
upprepningar (U) samt falska starter (FS). Språklig osäkerhet operationaliserades 
som antalet parentetiska kommentarer i förhållande till taltiden.  

I den här studien testades även om de två tvekfenomenen skilde sig i styrka 
beroende på typ av elicitert tal. Filmfragmentet som en kognitivt mer krävande 
uppgift skulle kunna tänkas orsaka större påverkan på (Re)SL och SO än 
luktassociationsuppgiften.  
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6.3.1 Reducerad snabbhet och ledighet  
 

För att testa hypotesen om uppgiftseffekten på (Re)SL jämfördes filmfragmentet 
och luktassociationsuppgiften med hjälp av Wilcoxons test (α = 0,05). Skillnaden i 

Tabell 6.18. Sammanställning av tveksignaler underliggande (reducerad) snabbhet 
och ledighet. 

 

Grupp FP U FS Totalt Tid i min 

SE 3923 (44 %) 2032 (23 %) 3012 (33 %) 8967 (100 %) 1005 

PL 3270 (49 %) 1423 (21 %) 2020 (30 %) 6713 (100 %)   886 

 
 Tabell 6.19. (Reducerad) snabbhet och ledighet.  

 

Grupp N Antal/tid M ×  s 

SE 25 8967/1005 9,23 9,35 3,03 

PL 25 6713/886 7,25 7,60 2,63 

 
 

undersökningsgruppen var inte signifikant (p = 0,819). Skillnaden i 
jämförelsegruppen var inte heller signifikant (p = 0,051), även om den låg nära. 
Detta resultat motiverade en sammanslagning av filmfragmentet och luktassocia-
tionsuppgiften för den fortsatta analysen. 

Tabell 6.18 presenterar de tveksignaler som ligger till grund för beräkningarna 
av (Re)SL. Det framgår att SE-gruppen globalt har ca 34 % fler tveksignaler. 
Dessa tveksignaler är fördelade på liknande sätt i båda grupperna.  
 
6.3.1.1 Analyssteg 1 
 

För att kunna fastställa om SE-gruppen skilde sig från PL-gruppen i fråga om 
snabbhet och ledighet beräknades proportionerna mellan summan av under-
liggande tveksignaler och tallängd. I tabell 6.19 redovisas genomsnitts- och sprid-
ningsmått. Skillnaden mellan grupperna gällande (Re)SLU var signifikant (Mann-
 

Whitney U-test, α = 0,05, p = 0, 017*).  
 
6.3.1.2 Analyssteg 2 
 

I detta avsnitt presenteras individuella resultat med avseende på reducerad 
snabbhet och ledighet. Den individuella uppställning som visas i tabell 6.20 tyder 
på en förskjutning i undersökningsgruppen när det gäller (Re)SL i förhållande till 
jämförelsegruppen. I denna tabell anges (Re)SL i form av fyra intervaller: 17-14, 
13-10, 9-6 och 5-2, vilka återspeglar antalet tveksignaler per minut. Intervallupp-
ställningen möjliggör observationen att det mest typiska mönstret i jämförelse-
gruppen är 9-6 tveksignaler per minut (68 % av individerna), följt av 5-2 
tveksignaler per minut (20 % av individerna). Dessa två mönster står för 88 % av 
det globala mönstret i jämförelsegruppen. I undersökningsgruppen är visserligen 
det mest typiska mönstret också 9-6 tveksignaler per minut, men endast hos 44 % 
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av individerna. Det näst mest typiska mönstret är däremot 13-10 tveksignaler per 
minut (40 % av individerna), och dessa två utgör 84 % av undersökningsgruppens 
totala mönster. Tabell 6.21 illustrerar fördelningen av de fyra intervallerna i båda 
grupperna. 
 
6.3.2 Språklig osäkerhet 
 

För att testa språklig osäkerhet (SO) analyserades parentetiska kommentarer i 
båda  om 
svår ns få 
pare r det 
gäll iften 
slog n (se 
bila

Tabell 6.20. Individuella resultat: (Reducerad) snabbhet och ledighet (Re)SL. 
 

ID Antal Tid (Re)SL 
(antal/tid
) 
intervall 

ID Antal Tid (Re)SL 
(antal/tid) 
intervall 

08SE 734 43 17-14 21PL 514 33 17-14 

27SE 681 48 17-14 34PL 400 32 13-10 

02SE 596 47 13-10 06PL 588 48 13-10 

03SE 481 39 13-10 11PL 294 33     9-6 

22SE 526 45 13-10 13PL 246 29     9-6 

12SE 643 57 13-10 29PL 271 32     9-6 

18SE 481 43 13-10 10PL 303 36     9-6 

26SE 429 40 13-10 23PL 318 38     9-6 

16SE 548 53 13-10 05PL 318 40     9-6 

19SE 335 33 13-10 20PL 234 30     9-6 

21SE 406 40 13-10 22PL 242 32     9-6 

06SE 393 40 13-10 28PL 283 39     9-6 

14SE 443 48     9-6 18PL 290 40     9-6 

11SE 518 58     9-6 24PL 221 31     9-6 

23SE 128 15     9-6 25PL 162 24     9-6 

05SE 369 45     9-6 03PL 206 31     9-6 

28SE 310 38     9-6 04PL 210 32     9-6 

10SE 346 43     9-6 26PL 194 30     9-6 

15SE 277 38     9-6 02PL 291 48     9-6 

13SE 340 48     9-6 16PL 222 39     9-6 

17SE 223 35     9-6 31PL 235 43     5-2 

07SE 161 26     9-6 09PL 237 45     5-2 

01SE 205 36     9-6 07PL 140 30     5-2 

30SE 164 38     5-2 19PL 163 36     5-2 

09SE   36   9     5-2 12PL 138 35     5-2 

 

 uppgifterna. Med parentetiska kommentarer avses anmärkningar
igheter med att hitta ord/formuleringar. På grund av att det generellt fan
ntetiska kommentarer var det inte motiverat att testa uppgiftseffekter nä
er språklig osäkerhet varför filmfragmentet och luktassociationsuppg
s samman för den fortsatta analysen. Exempel 6.8 illustrerar detta fenome
ga 6 för transkriptionsnyckel). 
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Exempel 6.8a. (PL: originalversion; SV: översättning till svenska) 
 

PL: no i wszystko co robi jest takie no klumpigt@s 
SV: och allt vad han gör är klumpigt- KODVÄXLING 
 

PL: no <jak jes
SV: och <vad h
 

PL: <nie wiem
SV: <jag vet in
 

(filmfragment, 
 
Exempel 6.8b. 
 

PL: <właśnie j
SV: <just det v
 

PL: <czworoką
SV: <fyrkant h
 

PL: prostokąt, 
SV: rektangel, 
 

PL: na krótszym
SV: på den kor
 

PL: <takie słow
SV: <just sådan
 

 (luktassociatio
 
Exempel 6.8c. 
 

PL: starałam s
SV: jag hade fö
 

PL: i skontakto
SV: och tog ko
 

PL: <jak się m
SV: <hur säger
 

PL: który był p
SV: som sedan
 

PL: <nie wiem
SV: <jag vet in
 

 (luktassociatio
 

Tabell 6.21. Fördelning av intervaller för (reducerad)  
snabbhet och ledighet. 
 

Grupp Intervall för ReSL 

17-14 13-10 9-6 5-2 

SE 8 % 40 % 44 %   8 % 

PL 4 %   8 % 68 % 20 % 

 

t klumpigt> [pk] &= laugh 
eter klumpigt-KODVÄXLING > [pk] & = laugh 

 jak to się mówi> [pk] 
te hur man säger> [pk] 

SE-grupp) 

(PL: originalversion; SV: översättning till svenska) 

ak się nazywa taka figura geometryczna która> [pk]  

ad heter en sådan geometrisk figur som> [pk] 

t to się nazywa tak> [pk] 
eter det eller hur> [pk]  

<o to jest to słowo> [pk] 
<just det, det är det rätta ordet> [pk]  

 boku tego prostokąta 
tare sidan av rektangeln 

a ja właśnie gubię których się kiedyś uczyłem > [pk] 
a ord tappar jag, sådana som jag lärt mig en gång>[pk] 

nsuppgift, SE-grupp) 

(PL: originalversion; SV: översättning till svenska) 

ię skontaktować 
rsökt ta kontakt 

wałam się <z tym> [x 2] yyy@fp 
ntakt med den  

ówi>[pk] 
 man> [pk] 

óźniej moim 
 blev min 

 jak to powiedzić> [pk] handledare@s 
te hur man kan säga det> [pk] handledare- KODVÄXLING 

nsuppgift, SE-grupp) 
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6.3.2.1 Analyssteg 1 
 

För att kunna fastställa eventuella skillnader mellan SE-gruppen och PL-gruppen i 
fråga om språklig osäkerhet beräknades proportionerna mellan parentetiska 
kommentarer och taltid. I tabell 6.22 presenteras genomsnitts- och spridningsmått 
för parentetiska kommentarerna. Skillnaden mellan grupperna i språklig osäkerhet 
var statistiskt signifikant (Mann-Whitney U-test, α = 0,001, p = 0, 000***). 
 
6.3.2.2 Analyssteg 2 
 

I detta avsnitt presenteras individuella resultat på språklig osäkerhet. I tabell 6.23 
finns den individuella uppställningen. Av denna tabell framgår att de flesta 
individer i undersökningsgruppen (72 %, n = 18) (den mörkt gråa nyansen) visar 
språklig osäkerhet. I jämförelsegruppen är det 12 % av alla individerna (n = 3) 
som visar språklig osäkerhet. Av de arton individerna i undersökningsgruppen föll 
elva individer utanför jämförelsegruppens variationsvidd (0,00 – 0, 08). 

En annan viktig observation har gjorts i förhållande till parentetiska 
kommentarer. Utom att parentetiska kommentarer ger uttryck för språklig 
osäkerhet, är de också ett sätt att hantera kommunikativa svårigheter. De två 
exempel som citerades inledningsvis visar egentligen på två olika strategier att 
klara av svårigheterna: i exempel 6.8.a beskriver deltagaren den geometriska figur 
som han söker ord för och vänder sig till samtalspartnern för att få hjälp med 
benämningen. I exempel 6.8.b väljer deltagaren att kodväxla. Vi återvänder till 
denna iakttagelse i kapitel 7 (avsnitt 7.2) där resultaten diskuteras.  
 
6.3.3 Sammanfattning av tvekfenomen 
 

Två typer av tvekfenomen analyserades i avhandlingen: (reducerad) snabbhet och 
ledighet samt språklig osäkerhet. Inga uppgiftseffekter återfanns vare sig när det 
gäller reducerad snabbhet och ledighet eller när det gäller språklig osäkerhet. I 
analyssteg 1 visade det sig att undersökningsgruppen hade signifikant reducerad 
snabbhet och ledighet i förhållande till jämförelsegruppen. Beträffande språklig 
osäkerhet skilde sig undersökningsgruppen också signifikant från jämförelsegrup-
pen. I analyssteg 2 konstaterades angående (reducerad) snabbhet och ledighet att 
det mest typiska mönstret i jämförelsegruppen var 9-6 tveksignaler per minut (68 
% av individerna), följt av 5-2 tveksignaler per minut (20 % av individerna). 
Dessa två mönster stod för 88 % av det globala mönstret i jämförelsegruppen. I 
undersökningsgruppen var visserligen det mest typiska mönstret också 9-6 

Tabell 6.22. Deskriptiv statistik för språklig osäkerhet. 
 

Grupp N Antal/tid M ×  s 

SE 25 70/1005 0,06 0,07 0,08 

PL 25      6/886 0,00 0,00 0,02 
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tveksignaler per minut, men endast hos 44 % av individerna. Det näst mest typiska 
mönstret var 13-10 tveksignaler per minut (40 % av individerna), och dessa två 
utgjorde 84 % av undersökningsgruppens totala mönster. När det gäller språklig 
osäkerhet framgick det att de flesta individerna i undersökningsgruppen (72 %, n 
= 18) visade språklig osäkerhet jämfört med 12 % (n = 3) i jämförelsegruppen, 
dock föll endast 11 individer i undersökningsgruppen utanför jämförelsegruppens 
variationsvidd.  
 
6.4 Utomspråkliga faktorer 
 

Tre utomspråkliga faktorer i undersökningsgruppen stod i centrum i denna studie: 
språkan s först 
undersö öljer ett 
avsnitt dovisas 
samban riabler. 

 Tabell 6.23. Individuella resultat: Språklig osäkerhet (SO). 
 

ID Tid Antal SO 
antal/ti
d 

ID Tid Ant
al 

SO 
antal/tid  

07SE 26 7 0,27 10PL 36 3 0,08 
19SE 33 7 0,21 18PL 40 2 0,05 
06SE 40 8 0,20 02PL 48 1 0,02 
30SE 38 6 0,16 03PL 31 0 0,00 
16SE 53 7 0,13 04PL 32 0 0,00 
21SE 40 5 0,13 05PL 40 0 0,00 
15SE 38 4 0,11 06PL 48 0 0,00 
17SE 35 4 0,11 07PL 30 0 0,00 
03SE 39 4 0,10 09PL 45 0 0,00 
05SE 45 4 0,09 11PL 33 0 0,00 
08SE 43 4 0,09 12PL 35 0 0,00 
23SE 15 1 0,07 13PL 29 0 0,00 
01SE 36 2 0,06 16PL 39 0 0,00 
02SE 47 2 0,04 19PL 36 0 0,00 
27SE 48 2 0,04 20PL 30 0 0,00 
10SE 43 1 0,02 21PL 33 0 0,00 
12SE 57 1 0,02 22PL 32 0 0,00 
13SE 48 1 0,02 23PL 38 0 0,00 
09SE 9 0 0,00 24PL 31 0 0,00 
11SE 58 0 0,00 25PL 24 0 0,00 
14SE 48 0 0,00 26PL 30 0 0,00 
18SE 43 0 0,00 28PL 39 0 0,00 
22SE 45 0 0,00 29PL 32 0 0,00 
26SE 40 0 0,00 31PL 43 0 0,00 
28SE 38 0 0,00 34PL 32 0 0,00 

 

vändning, attityder och vistelselängd. I detta avsnitt beskriv
kningsgruppen med utgångspunkt i dessa tre variabler. Därefter f
om relationen mellan attityder och språkanvändningen. Slutligen re
d mellan språkanvändning, attityder, vistelselängd och språkliga va
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6.4.1 Beskrivning av undersökningsgruppen med utgångspunkt i utomspråkliga 
faktorer 
 

Karakteristiken av undersökningsgruppen inleds med en sammanställning av 
genomsnittsmått för faktorerna språkanvändning, attityder och vistelselängd. För 
att göra beskrivningen mer informativ, anges dessutom ålder vid ankomsten till 
Sverige och ålder vid undersökningen (se tabell 6.24). Språkanvändningen 
studerades i form av fem variabler: Kontakter med Polen, Tala, läsa, skriva och 
höra polska; Språkval samt Andel polska i olika situationer, dvs. med familj, med 
vänner, med bekanta, tala med sig själv, på arbete, i anslutning till gudstjänster 
och i föreningar. Grunderna för de fem språkanvändningsvariablerna beskrivs 
närmare i metodkapitlet, avsnitt 5.2.4.1.1. Det bör nämnas att bortfallet var nästan 
obefintligt i materialet. Däremot fanns det en rad frågor som var irrelevanta för en 
del deltagare. Dessa redovisas i fallande ordning i tabell 6.25.  

 Tabell 6.24. Deskriptiv statistik för utomspråkliga faktorer. 
 

Variabel N ×  s variationsvidd 

SA1 25   1,57 0,6 0,67 - 2,67 

SA2 25   1,69 0,69 0,83 – 3,5 

SA3 25   1,72 0,99 0,4 – 5,25 

SA4 25   0,50 0,22 0,1 – 0,9  

AV 25   3,74 0,74 1,7 – 4,9 

VL 25 31,80 6,27 20 - 45 

ÅI 25 24,96 4,12 18 - 34 

ÅU 25 56,76 5,06 45 - 65 
 

Symbolförklaring: SA1 = Kontakter med Polen, SA2 = Tala, läsa, skriva 
och höra polska i Sverige, SA3 = Språkval, SA4 = Andel polska i olika 
situationer i Sverige, AV = attitydvärde, VL = vistelselängd, ÅI = ålder 
vid immigration, ÅU = ålder vid undersökning. 

 
Tabell 6.25. Språkanvändningsvariabler:  
Sammanställning av bortfall pga. irrelevanta frågor. 

 

Fråga 
 

% bortfall pga. 
irrelevans 

Språkval med barnbarn 80 (n = 20) 

Språkval i religiösa sammanhang 64 (n = 16) 

Språkval med ex-partner 52 (n = 13) 

Språkval med nuvarande partner 28 (n =  7) 

Språkval med barn 20 (n = 5) 

Kontakter med familj i Polen 12 (n = 3) 

Frekvens av användning av 
polska respektive svenska på arbete 

 
  8 (n = 2) 
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Individuella resultat i fråga om språkanvändning (tabell 6.26) presenteras i 
form av tre kategorier: låg, medelstor och hög språkanvändning. Kategorierna 
bestämdes för varje språkanvändningsvariabel på basis av gruppens befintliga 
resultat. Av denna tabell framgår att det finns två individer (09SE och 18SE) som 
har hög språkanvändning i så gott som alla de undersökta områdena (utom 
Kontakter med Polen (SA1)). Däremot finns det fyra individer (03SE, 22SE, 26SE 
och 30SE), som har genomgående låg språkanvändning i alla de undersökta 
områdena.  

Attitydvärdet beräknades som ett medelvärde av alla de 20 påståenden som 
ingick i attitydformuläret. Enadast minimalt partiellt bortfall observerades, dvs. en 
deltagare tog ingen ställning till ett påstående. Påståenden gällande den 
bevarandeinriktade komponenten lämnades obesvarade av totalt fem deltagare 
pga. att de var irrelevanta för dem. I tabell 6.27 sammanställs de individuella 
attitydvärdena.  

Tabell 6.26. Individuella resultat: Språkanvändning. 
 

ID SA1 ID SA2 ID SA3 ID SA4 
02SE låg 01SE låg 03SE låg 03SE låg 
03SE låg 02SE låg 06SE låg 08SE låg 
07SE låg 03SE låg 13SE låg 13SE låg 
10SE låg 06SE låg 19SE låg 19SE låg 
11SE låg 11SE låg 21SE låg 21SE låg 
17SE låg 13SE låg 22SE låg 22SE låg 
19SE låg 17SE låg 23SE låg 23SE låg 
22SE låg 21SE låg 26SE låg 26SE låg 
26SE låg 22SE låg 30SE låg 30SE låg 
27SE låg 26SE låg 01SE medel 01SE medel 
28SE låg 28SE låg 02SE medel 02SE medel 
30SE låg 30SE låg 05SE medel 05SE medel 
01SE medel 05SE medel 07SE medel 06SE medel 
06SE medel 07SE medel 08SE medel 07SE medel 
08SE medel 08SE medel 12SE medel 10SE medel 
09SE medel 10SE medel 14SE medel 11SE medel 
12SE medel 12SE medel 16SE medel 12SE medel 
13SE medel 14SE medel 17SE medel 14SE medel 
14SE medel 15SE medel 28SE medel 16SE medel 
15SE medel 19SE medel 09SE hög 17SE medel 
16SE medel 23SE medel 10SE hög 27SE medel 
18SE medel 27SE medel 11SE hög 28SE medel 
21SE medel 09SE hög 15SE hög 09SE hög 
05SE hög 16SE hög 18SE hög 15SE hög 
23SE hög 18SE hög 27SE hög 18SE hög 
 

Symbolförklaring: ID = identifieringsnummer, SA1 = Kontakter med Polen, SA2 = Tala, läsa, 
skriva och höra polska i Sverige, SA3 = Språkval, SA4 = Andel polska i olika situationer i Sverige 
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6.4.2 Attitydernas betydelse för språkanvändningsvariabler 
 

Sambandet mellan attityder och språkliga variabler anses ibland inte vara direkt. 
Snarare torde attityderna ha rollen som medierande faktor. I föreliggande 
undersökning framkom ett positivt linjärt samband mellan attityderna och 
språkanvändningen med undantag för variabeln Kontakter med Polen (SA1). 
Relationen mellan attityderna och språkanvändningen undersöktes med 
Spearmans korrelation. Sambandets styrka bedömdes utifrån Cohens riktlinjer 
(Cohen, 1998: 79-81 efter Pallant, 2007: 132). Ett r- värde som ligger mellan 0,50 
och 1 tyder på starkt samband, medan ett värde som ligger mellan 0,30 och 0,49 
tyder på medelstarkt samband. Sambanden visade sig vara från starka till 
medelstarka. Korrelationerna och sambandsstyrkorna sammanfattas i tabell 6.28.  
 
 
 

Tabell 6.27. Individuella resultat:  
Attityder 
 

ID AV 
09SE 4,9 
02SE 4,6 
10SE 4,4 
15SE 4,4 
18SE 4,4 
11SE 4,3 
14SE 4,3 
27SE 4,2 
08SE 4,1 
23SE 4,0 
16SE 4,0 
28SE 4,0 
05SE 3,9 
13SE 3,9 
19SE 3,8 
26SE 3,8 
01SE 3,8 
22SE 3,7 
12SE 3,6 
21SE 3,3 
06SE 3,1 
07SE 2,8 
17SE 2,7 
03SE 2,4 
30SE 1,7 
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6.4.3 Utomspråkliga faktorer i relation till grammatikalitetsbedömningar 
 

På grund av att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan undersöknings- 
och jämförelsegruppen i fråga om grammatikalitetsbedömningar var det obefogat 
att utföra korrelationsprövningar. Eventuella effekter på individnivå behandlas i 
avsnitt 6.5.  
 
6.4.4 Utomspråkliga faktorer i relation till grammatiska fenomen i eliciterat tal 
 

På grund av att det inte fanns signifikanta skillnader mellan undersöknings-
gruppen och jämförelsegruppen med avseende på genitivrektion negationens 
genitiv samt användning av 3:e personens pronomen var det inte befogat att utföra 
korrelationsprövningar.  

Beträffande 1:a personens pronomen i subjektsposition gick det inte att finna 
några statistiskt säkerställda samband mellan användningen av dessa pronomen 
och de utomspråkliga faktorerna.  
 
6.4.5 Utomspråkliga faktorer i relation till tvekfenomen 
 

Liksom för de grammatiska fenomenen gick det inte att statistiskt säkerställa 
samband mellan reducerad snabbhet och ledighet samt de utomspråkliga 
faktorerna.  

När det gäller språklig osäkerhet fanns det statistiskt signifikanta samband med 
Språkval (SA3) attityder och vistelselängd. Relationen undersöktes med 
Spearmans korrelation (tvåsidigt, α= 0,05). Det fanns ett negativt linjärt samband 
mellan språkanvändningsvariabeln SA3 och språklig osäkerhet (r= -0,467, p= 0, 
019*) med höga värden på SA3 relaterade till låga värden på språklig osäkerhet. 
Vidare observerades negativt linjärt samband mellan attityder och språklig 
osäkerhet (r= - 0,515, p= 0, 008**) med höga attitydvärden relaterade till låga 
värden på språklig osäkerhet. Slutligen återfanns ett positivt linjärt samband 
mellan vistelselängd och språklig osäkerhet (r= 0,407, p= 0, 044*) med höga 
värden på vistelselängd relaterade till höga värden på språklig osäkerhet. Som 
nämnts tyder ett r-värde som ligger mellan 0,50 och 1 på starkt samband, medan 
ett värde som ligger mellan 0,30 och 0,49 tyder på medelstarkt samband. 
Sambanden visade sig vara från starka till medelstarka. Korrelationerna och 
sambandsstyrkorna sammanfattas i tabell 6.29. 

Det bör också tilläggas att variabeln Kontakter med Polen (SA1) motsvarar 
Schmids språkanvändning i enspråkigt språkmodus med förstaspråk 

Tabell 6.28. Samband mellan attityder och språkanvändningsvariabler. 
 

 SA1 SA2 SA3 SA4 

AV p = 0, 073 
(r = 0 0,365) 

p = 0, 01* 
(r = 0,631) 

p = 0, 000*** 
(r = 0,752) 

p = 0, 016* 
(r = 0,478) 

 

Symbolförklaring: se Förkortningar 
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(MONMOD1). Av denna undersökning framgår således att korrelation mellan 
denna variabel och språkliga variabler inte är signifikant, vilket stödjer Schmids 
resultat (se avsnitt 2.4.1.2). Det var också möjligt att dela upp variabeln i två 
separata variabler enligt det som Schmid hade gjort, MONMOD1a och 
MONMOD1b, men inte heller här fanns några signifikanta resultat med de 
språkliga variablerna (1:a personens personliga pronomen, reducerad snabbhet och 
ledighet samt språklig osäkerhet).  
 
6.4.6 Sammanfattning av utomspråkliga faktorer  
 

Följande utomspråkliga faktorer undersöktes i denna studie: språkanvändning, 
attityder och vistelselängd. Först testades relationen mellan attityder och 
språkanvändning. Spearmans korrelation visade ett starkt positivt samband mellan 
variabeln Språkval och attityderna samt ett positivt medelstarkt samband mellan 
variabeln Andel polska i olika situationer och attityderna. Sambandet mellan 
variabeln Kontakter med Polen och attityderna var inte signifikant. Därefter 
testades relationen mellan språkanvändningsvariabler, attityder samt vistelselängd 
och språkliga variabler: användning av första personens pronomen samt 
tvekfenomen, dvs. reducerad snabbhet och ledighet samt språklig osäkerhet. 
Spearmans korrelation visade ett starkt negativt samband mellan språklig 
osäkerhet och Språkval samt mellan språklig osäkerhet och attityder. Vidare 
konstaterades ett positivt medelstarkt samband mellan språklig osäkerhet och 
vistelselängd. De övriga korrelationerna var inte signifikanta. Inga statistiska 
korrelationsprövningar utfördes mellan utomspråkliga faktorer och grammatikali-
tetsbedömningar eller de övriga grammatiska fenomen i eliciterat tal, eftersom 
inga signifikanta skillnader fanns mellan undersöknings- och jämförelsegruppen i 
dessa språkliga variabler. 
 
6.5 Analyssteg 3: Helhetsperspektiv på individuella resultat i undersöknings-
gruppen 
 

Detta avsnitt ägnas åt att redovisa individuella resultat i undersökningsgruppen. 
Denna analysnivå kallas analyssteg 3 (se avsnitt 5.3 för en detaljerad beskrivning). 
På denna nivå anläggs ett helhetsperspektiv på de undersökta språkliga och 
utomspråkliga variablerna hos varje individ. Detta metodologiska angreppssätt 
medför att attritionseffekter tydliggörs bättre jämfört med steg 1 (gruppnivå) och 2 

Tabell 6.29. Samband mellan språklig osäkerhet och  
utomspråkliga faktorer. 
 

 SA3 AV VL 

SO p = 0,019* 
(r = -0,467) 

p = 0,008** 
(r = -0, 915) 

p = 0,044* 
(r = 0,407) 

 



 Resultat 111 
 

 

(gruppnivå med vissa individuella analyser) och det blir också mer explicit hur 
differentierade individerna i undersökningsgruppen är i fråga om attrition.  

I detta analyssteg användes jämförelsegruppen som referenspunkt för alla 
resonemang om grammatiska fenomen och tvekfenomen. Mer exakt utgjordes 
referenspunkten av jämförelsegruppens variationsvidd. Som tidigare nämnts var 
antagandet bakom användningen av jämförelsegruppens variationsvidd som 
referenspunkt att så länge en individs värde föll inom variationsvidden, tolkades 
det som frånvaro av attritionseffekt.  

Tabell 6.30 visar en sammanställning av språkliga resultat i underökningsgrup-
pen med hänsyn till jämförelsegruppens variationsvidd: x markerar att individens 
värde faller inom jämförelsegruppens variationsvidd. Av denna tabell framgår att 
språklig osäkerhet och 1:a personens pronomen tillhörde de mest påverkade 
områdena (n = 11 respektive n = 7). Vissa attritionseffekter observerades även i 
användningen av 3:e personens pronomen (n = 5), verb med genitiv (n = 2), 
maskulina substantiv i genitiv plural (n = 1), (reducerad) snabbhet och ledighet (n 
= 1) samt i den totala grammatikalitetsbedömningen (n = 1). Inga effekter 
observerades i användningen av negationens genitiv, av maskulina animata och 
inanmiata substantiv i genitiv singular eller reflexiva verb. Hos tre individer (12 
%) fastställdes påverkan på så många som tre variabler (den mörkaste gråa 
markeringen). Två variabler var påverkade hos fem individer (20 %), medan en 
variabel, hos nio individer (36 %). Inga attritionseffekter på de undersökta 
språkliga variablerna återfanns hos åtta individer (32 %). I princip observerades 
inga implikationssamband. Bland de sju individer hos vilka effekter på första 
personens pronomen återfanns, hade dock fem även påverkan på tredje personens 
pronomen.  

Vidare relaterades de språkliga resultaten till utomspråkliga faktorer (tabell 
6.31). I tabellen redovisas inte de variabler som var opåverkade (jfr tabell 6.30.). 
De tveksamma effekterna markeras med ett frågetecken och frånvaro av 
attritionseffekter med x. Av denna tabell framgår att sjutton individer i 
undersökningsgruppen (68 %) uppvisade någon form av attritionseffekt på de 
undersökta språkliga variablerna (+Attrition). Åtta individer (32 %) hade däremot 
inga attritionseffekter på de undersökta variablerna (-Attrition). Inget 
språkanvändningsmönster verkade vara typiskt eller dominerande för vare sig 
frånvaro eller närvaro av attritionseffekt. Vidare skiljde sig de två subgrupperna, 
+Attrition och -Attrition, inte signifikant åt med avseende på språkanvändning, 
attityder och vistelselängd (Mann-Whitney U-test, α = 0,05; se tabell 6.32). 
 
6.5.1 Sammanfattning av analyssteg 3 
 

I analyssteg 3 antogs ett helhetsperspektiv på varje individs resultat i undersök-
ningsgruppen och de språkliga resultaten ställdes i förhållande till jämförelse-
gruppens variationsvidd. Attritionseffekter konstaterades hos 68 % av individerna 
 (+Attrition), medan ingen effekt återfanns hos 32 % av dem (-Attrition). De mest 
 frekventa effekterna var språklig osäkerhet och påverkan på användning av första 
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personens pronomen i subjektsposition. Minimala effekter iakttogs på tredje 
personens pronomen samt (reducerad) snabbhet och ledighet. Ännu svagare 
påverkan konstaterades när det gäller verb med genitiv, användning av maskulina 
genitivändelser i plural samt metalingvistisk förmåga. Inga effekter observerades 
på de övriga språkliga variabler som undersöktes i denna studie, dvs. negationens 
genitiv, användning av maskulina animata och inanimata genitivändelser samt 
reflexiva verb. Analyser av utomspråkliga faktorers inverkan på de observerade 
attritionseffekterna visade att de båda subgrupperna, +Attrition respektive -
Attrition, inte skiljde sig signifikant i språkanvändning, attityder eller vistelse-
längd.  
 

Tabell 6.32. Skillnader mellan grupperna  
+Attrition och -Attrition med avseende på  
utomspråkliga faktorer. 
 

Faktor Mann-Whitney U-test 
α = 0,05 

SA1 p = 0,883 

SA2 p = 0,977 

SA3 p = 0,365 

SA4 p = 0,859 

AV p = 0,221 

VL p = 0,088 
 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 7 
 

Diskussion och slutsatser 
 
 
 
 
I denna avhandling studerades attritionseffekter hos polsktalande individer med 
minst gymnasial utbildning som har lämnat Polen som vuxna (25 år i genomsnitt) 
och tillbringat 32 år i genomsnitt i Sverige. I det som följer diskuteras först 
avhandlingens analysmetodik varefter följer en diskussion av resultaten och deras 
generaliserbarhet. Därefter ges förslag till vidare forskning. Slutligen presenteras 
avhandlingens viktigaste slutsatser. Resultatdiskussionen är organiserad i 
förhållande till de forskningsfrågor som ställdes i inledningskapitlet (avsnitt 1.1). 
 
7.1 Analysmetodik i studier om förstaspråksattrition hos vuxna 
 

Materialanalysen i denna studie bestod av tre steg: analyssteg 1, analyssteg 2 och 
analyssteg 3 (se avsnitt 5.3 för en beskrivning). I de tre stegen flyttades fokus från 
gruppjämförelser till analyser av individuella resultat i förhållande till 
jämförelsegruppens variationsvidd, och vidare till ett helhetsperspektiv på 
attritionseffekter och deras frånvaro i andraspråksmiljö. Detta angreppssätt tedde 
sig lämpligt för att ge en rättvis bild av de processer som observerades i 
materialet. Framför allt var det möjligt att upptäcka vilken andel individer i 
undersökningsgruppen som föll inom ramen för jämförelsegruppens variation. 
Fokus flyttades således från jämförelsegruppens genomsnittsvärden till dess 
variationsvidd som referenspunkt. Med detta tillvägagångssätt undveks risken att 
hävda attrition i förhållande till språkbruk i andraspråksmiljön som kvantitativt 
och kvalitativt faktiskt även var närvarande i förstaspråksmiljön. Helhets-
perspektivet gjorde det dels möjligt att få reda på vilken andel individer som 
kunde tänkas uppleva attritionspåverkan i sitt förstaspråk (se avsnitt 7.6 om 
resultatens generaliserbarhet). Dels kunde man se vilka effekter som var mest 
uttalade. Dels blev det möjligt att föra ett resonemang om tveksamheter kring 
vissa effekter och huruvida dessa skulle tolkas som attrition eller snarare härledas 
till andra typer av påverkan.  
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7.2 Språkets struktur och förstaspråksattrition 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån den första forskningsfrågan, dvs. om 
polskan hos vuxna polsktalande immigranter i Sverige skiljer sig från språket hos 
jämförbara personer i Polen med avseende på verbrektion, maskulina genitiv-
ändelser, reflexiva verb samt personliga pronomen i subjektsposition. De tre första 
strukturerna studerades både med avseende på metalingvistisk förmåga och med 
avseende på användning, medan den sista strukturen av metodologiska skäl 
undersöktes enbart med avseende på användning. I det som följer behandlas varje 
struktur för sig.  

Inom verbrektionen studerades verb med genitiv och verb med negationens 
genitiv. Av studien framgick att undersökningsgruppen inte skilde sig signifikant 
från jämförelsegruppen vare sig i bedömning eller i användning av genitivrektio-
nen. I undersökningsgruppen utfördes 93 % respektive 90 % av bedömningarna 
korrekt. Den metalingvistiska förmågan avseende genitivrektionen hade således 
inte påverkats. Dessa resultat är i linje med tidigare studier av exempelvis de Bot, 
Gommans och Rossing (1991) samt Köpke och Nespoulous (2001), vilka också 
undersökte metalingvistisk förmåga. 

Individuella analyser av bruket visade intressant nog att fler individer i 
undersökningsgruppen än i jämförelsegruppen använde ickenormenliga strukturer 
(46 % respektive 33 %), men när undersökningsindividernas resultat betraktades i 
förhållande till jämförelsegruppens variationsvidd, var antalet individer som låg 
utanför denna endast 8 %. Dessa resultat var inte förväntade, eftersom antagandet 
var att genitivrektionen i andraspråksmiljön skulle kännetecknas av en ökning av 
ickenormenlig bedömning och användning. Antagandet gjordes både på teoretiskt 
och på empiriskt basis. Som tidigare nämnts (avsnitt 4.2), karakteriseras båda 
typerna av genitivrektion av en viss variabilitet i förstaspråksmiljön. Jag känner 
inte till några undersökningar om hur omfattande variabiliteten är, men att det 
finns en generell tendens att genitivrektion ersätts med ackusativ är välkänd och 
beskrivet (jfr t.ex. Buttler, 1973). Dessutom har samma tendens observerats i 
tidigare studier om polska i andraspråksmiljö (jfr även avsnitt 4.1). De sistnämnda 
studierna undersökte användning, inte bedömning av genitivrektionen. Eftersom 
dessa studier saknade jämförelsegrupper är det sannolikt att de beskrivna 
tendenserna inte var effekter av attrition utan i stället huvudsakligen ett utslag av 
den variabilitet som finns i förstaspråksmiljön. Det är inte heller alltid klart om 
resultaten i tidigare studier avsåg vuxnas eller barns språkutveckling i 
immigrantkontexter. Genitivrektion har nämligen beskrivits som ett känsligt 
område vid inlärning av polska och även ryska som arvspråk (t.ex. Laskowski, 
1993; Polinsky, 1997). I så fall är det intressant i sig att genitivrektion i vuxnas 
språkutveckling i andraspråksmiljön förefaller stabil, medan inlärningen av 
rektionen påverkas. Det genererar en ny forskningsfråga rörande genitivrektionens 
utveckling och variabilitet både i första- och andraspråksmiljö, vilket närmare 
behandlas i avsnitt 7.6. 
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Sett ur teoretiskt perspektiv kan nog ackusativsyntaxens tendens att ta över 
tolkas som en internt betingad process (jfr Seliger & Vago, 1991 samt avsnitt 
2.2.2) kopplad till markeringsförhållanden mellan ackusativ och genitiv. De flesta 
polska verb har nämligen ackusativ som det direkta objektets kasus, även om det 
finns ett antal positiva verb som har genitivrektion (t.ex. Bielec, 2002: 27). Den 
mest typiska eller vanliga syntaktiska regeln i polskan är således att markera ett 
direkt objekt med ackusativ. Vid negerade verb används dock inte den omarkerade 
syntaktiska regeln, dvs. ackusativrektion, utan en mer markerad, dvs. genitivrek-
tion (t.ex. Laskowski, 1993). Markeringsförhållanden i det slaviska kasussystemet 
behandlas utförligt av Laskowski (1989). För våra behov kan man förenklat säga 
att dativ, instrumentalis och lokativ tillhör markerade kasus, medan nominativ, 
ackusativ och genitiv, är omarkerade. Vidare är genitiv mest markerat inom 
triaden nominativ < ackusativ < genitiv (Laskowski, 1989: 219). Enligt Laskowski 
(1989: 208) kan dessa förhållanden ha konsekvenser för förstaspråksattrition, t.ex. 
att ett omarkerat kasus inom respektive triad konkurrerar ut det närmast liggande 
mer markerade kasus. I denna studie har det emellertid inte observerats att de 
internt betingande processerna i polska har tilltagit i andraspråksmiljön, dvs. att 
ackusativrektion undantränger genitivrektion i högre grad i andra- än i 
förstaspråksmiljön. Inte alla forskare (jfr avsnitt 2.1.2.1) stödjer dock antagandet 
om avmarkering vid attrition: vissa hävdar i stället att markerade strukturer 
bevaras. Resultat i denna studie är i linje med denna ståndpunkt, åtminstone om 
språksystemet i fråga har utvecklats till en vuxennivå före immigrationen (jfr 
Montrul, 2008).  

Maskulina genitivändelser i singular och i plural var ytterligare en struktur som 
undersöktes i den här studien. Mer exakt studerades om variationen mellan 
ändelserna -a och -u i singular samt -i/-y och -ów i plural ökar i andraspråksmiljö. 
Som tidigare beskrivits (avsnitt 4.3) finns en variation vad gäller maskulina 
genitivändelser i singular inom den inanimata delen av paradigmet samt av 
maskulina genitivändelser i plural, även i förstaspråksmiljön. Det beror dels på att 
distributionsreglerna för valet av ändelse är komplexa, dels på att ändelserna i 
vissa fall har en semantiskt särskiljande funktion eller att de kan användas 
växelvis utan att substantivets betydelse påverkas. Variationen har även 
observerats i andraspråksmiljö och har då härletts till attritionseffekter (Dubisz, 
1997: 359, jfr även avsnitt 4.3). I tidigare studier av polska i andraspråksmiljö 
användes som nämnts dock nästan aldrig jämförelsegrupper, vilket medför att det 
är svårt att avgöra om den observerade variationen var ett uttryck för det som 
existerar i förstaspråksmiljön eller om den kunde vara en attritionseffekt (jfr 
avsnitt 4.3). Den minst problematiska delen av det maskulina genitivparadigmet är 
den animata delen, eftersom endast en ändelse finns och därmed ställs inte talaren 
inför förvillande valmöjligheter (bortsett från två undantag där ändelse -u ska 
användas i stället för -a). Av detta följer att en variabilitet inom den delen av 
paradigmet visserligen är rent hypotetiskt möjlig, men den är förmodligen ganska 
osannolik (jfr avsnitt 4.3).  
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Ur ett teoretiskt perspektiv kan den här variationen troligen uppfattas som en 
intressant egenhet i det polska språket. Det är svårt att se några tendenser till 
utjämning (jfr avsnitt 2.2.1) inom det maskulina genitivparadigmet i 
förstaspråksmiljö. Under olika perioder förefaller det som om antingen den ena 
eller den andra ändelsen har dominerat (Krupa, 2001: 32). Det är befogat att hävda 
en tämligen hög grad av oförutsägbarhet vid distributionen av ändelserna. I 
attritionssammanhang antas oförutsägbarheten vara en faktor som kan leda till 
attritionseffekter (Altenberg, 1991: 203).  

Mot denna bakgrund förväntades i den här studien en ökad variation inom de 
komplexa och oförutsägbara delarna av paradigmet (den inanimata och plural), 
men inte inom den enklare animata delen. I denna undersökning kunde mycket 
riktigt inga attritionseffekter observeras i den animata delen vare sig när det gällde 
bedömning eller användning. Dock observerades inte heller attritionseffekter i de 
två övriga delarna. En intressant iakttagelse gjordes emellertid beträffande den 
inanimata delen. Vuxna talare av polska i såväl första- som i andraspråksmiljö 
hade svårare att korrekt bedöma användning av genitivändelser av maskulina 
inanimata substantiv i singular (83 % för både undersöknings- och jämförelse-
gruppen) än användning av övriga genitivändelser i den maskulina deklinationen 
(drygt 90 %). Dessutom använde båda grupperna ändelserna normenligt till nästan 
100 % i eliciterat tal (ca 2 ickenormenliga användningar per 1000 användningar) 
(se avsnitt 6.1.2 och 6.2.3), trots att den metalingvistiska förmågan beträffande 
genitivändelserna av inanimata maskulina substantiv i singular framstod som 
relativt svag. 

Troligtvis finns det utomspråkliga förklaringar till att det inte förekom någon 
ökning av variationen i det inanimata paradigmet och i plural. I tidigare forskning 
saknas inte sällan en differentiering mellan personer som har kommit till 
andraspråksmiljö som vuxna och individer födda i andraspråksmiljö som tillägnat 
sig polska som arvspråk. Det är alltså osäkert om den ökade variationen inte 
gällde polska som arvspråk. En annan möjlig förklaring är att en viss typ av 
variation inom det maskulina genitivparadigmet är socialt markerad och kan vara 
stigmatiserande för en utbildad användare (jfr Krupa, 1997: 42), t.ex. ersättning av 
ändelse -i/-y med -ów. Den aktuella studiens deltagare hade generellt en hög 
utbildningsnivå, vilket minskade sannolikheten för ökad variation. 

Den tredje strukturen som undersöktes i den aktuella studien var tre typer av 
reflexiva verb (se avsnitt 4.4). Observationen från tidigare studier av polska i 
andraspråksmiljö att den reflexiva diatesen skulle påverkas, vilket skulle uttryckas 
genom strykning av den reflexiva markören się, var mycket överraskande. Av den 
anledningen valde jag i den här studien att undersöka strukturen med 
utgångspunkt i antagandet att ingen strykning var att förvänta. I studien gjordes 
även åtskillnad mellan olika typer av reflexiva verb, varav en typ (direkt reflexiva 
verb) representerade den faktiskt reflexiva betydelsen, medan de två övriga (verb 
med passiv-resultativ-autonom funktion och reflexiva tantum) trots den formella 
reflexiva markören, inte hade någon egentlig reflexiv betydelse (se avsnitt 4.4).  
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I det här fallet skulle strykningen eventuellt beröra de faktiskt reflexiva verben, 
men inte verben med den formella markören. Bedömningar av verb med passiv-
resultativ-autonom funktion och av reflexiva tantum resulterade i nästan 
hundraprocentig korrekthet. Resultaten av bedömningar av direkt reflexiva verb 
visade 87 % korrekthet i undersökningsgruppen jämfört med 77 % i 
jämförelsegruppen. Det var således svårare för båda grupperna att korrekt bedöma 
direkt reflexiva verb än de övriga verben med den reflexiva markören. Skillnaden 
mellan grupperna var signifikant och innebar att jämförelsegruppen hade bedömt 
korrekt i mindre utsträckning än undersökningsgruppen. Det är befogat att fråga 
vad det här resultatet betyder. 

Bedömningar av de reflexiva verben går ut på att vid ickenormenliga stimuli 
notera att den reflexiva markören się saknas. Faktum är att båda grupperna hade 
svårare att upptäcka avsaknaden av markören vid direkt reflexiva verb, dvs. 
tolkade ett ickenormenligt stimulus som normenligt, och jämförelsegruppen 
gjorde det i större omfattning. Som tidigare nämnts (avsnitt 6.1.1) finns dock 
ingen omedelbar förklaring till denna observation. Den metalingvistiska förmågan 
beträffande direkt reflexiva verb i jämförelsegruppen är uppenbarligen påverkad. 
Data från bruket av direkt reflexiva med hundraprocentigt korrekt användning 
visar att inga slutsatser om påverkan i den underliggande representationen kan 
dras (jfr Schütze, 1996). En analys av användningen av de reflexiva verben visade 
att det förekom färre än en ickenormenlig användning per 1000 användningar i 
båda grupperna. Bland de berörda verben fanns dock inga direkt reflexiva verb, 
som kan anses vara kandidater för attritionspåverkan. I stället fanns tre reflexiva 
tantum: udać się, ’bege sig’, bać się ’vara rädd för’, mścić się ’hämnas’ samt ett 
verb med passiv-autonom-resultativ funktion: zaczynać się ’börja’. Analysen 
visade att strykningar av den reflexiva markören förekommer i samma 
utsträckning i första- och andraspråksmiljö (jfr avsnitt 6.2.4). Med hänsyn till 
omfattningen av dessa effekter är de, enligt min mening, svåra att se som något 
annat än felsägningar. Eftersom tidigare forskning (Dubisz, 1997) inte hade 
jämförelsedata är det möjligt att den strykning som observerades, trots att den 
kanske var av samma omfattning som i den aktuella studien, härleddes till 
attritionseffekter.  

Det sista fenomenet som diskuteras är användning av första och tredje 
personens pronomen i subjektsposition (se avsnitt 4.5 för närmare karakteristik). 
Antagandet var att explicit användning av dessa pronomen för subjektsmarkering 
skulle öka i andraspråksmiljö. Av statistiska analyser framkom att antagandet 
stämde för första men inte för tredje person. Ur ett helhetsperspektiv, som närmare 
diskuteras i avsnitt 7.4, observerades attritionseffekter på användningen av båda 
pronomen. Ur teoretisk synvinkel anses prodropparametern vara känslig i 
andraspråksmiljö (jfr avsnitt 2.2.2). 

Explicit användning av pronominella subjekt ligger på gränsen mellan syntax 
och diskurs/pragmatik, vilket medför att detta grammatiska fenomen kan antas 
vara känsligare för attritionseffekter än rent syntaktiska fenomen (Sorace, 2000, 



Förstaspråksattrition hos vuxna 

 

120

2004; se även avsnitt 2.2.2). Troligtvis skulle ökningen även kunna förklaras med 
externt betingade effekter (jfr avsnitt 2.2.1), dvs. kontaktspråkets påverkan, vilket 
i det här fallet är svenska, ett språk med subjektstvång. Det är dock inte möjligt att 
avgöra om effekten i denna studie är externt betingad, eftersom det skulle kräva 
data från polska i kontakt med ett annat prodropspråk som dessutom har ett 
liknande prodropmönster.  

En tills synes lockande tanke i det här sammanhanget skulle vara att försvag-
ning av prodrop är ett slags berikande tillskott till det polska språksystemet (jfr 
avsnitt 2.1.2.1). Vid närmare eftertanke har jag svårt att betrakta den på det viset. 
Givet markeringens pragmatiska funktion (framför allt emfas, men även kontrast 
vid första personens pronomen), leder överanvändning/redundant användning till 
att denna funktion åtminstone försvagas. Antagligen sker ingen förlust av 
funktionen, eftersom prodropparametern inte försvinner helt (vilket skulle 
innebära en kvalitativ förändring), och en explicit markering av pronominellt 
subjekt kan förmodligen fortfarande i vissa fall användas för emfas eller kontrast. 
En försvagning av prodropparametern leder till en försvagning av en pragmatisk 
funktion, vilket nog bör tolkas som pragmatisk attrition. 
 
7.3 Tvekfenomen och förstaspråksattrition 
 

Föreliggande undersökning tillhör de få som har studerat attritionseffekter på de så 
kallade temporala variablerna i talproduktionen hos vuxna (jfr avsnitt 2.3.2). Två 
typer av tvekfenomen undersöktes i denna avhandling: (reducerad) snabbhet och 
ledighet samt språklig osäkerhet (jfr avsnitt 2.3). I statistiska analyser (analyssteg 
1) framkom att undersökningsgruppen skilde sig signifikant från jämförelsegrup-
pen i båda tvekfenomenen. Resultatet styrkte därmed två antaganden om attrition-
seffekter i språkproduktion, vilka utgjorde studiens teoretiska utgångspunkt 
(Andersen, 1982, 112-113; se även avsnitt 2.3). Enligt det första antagandet skulle 
attritionseffekter yttra sig genom mer frekventa tveksignaler, s.k. reducerad 
snabbhet och ledighet. Enligt det andra antagandet skulle attritionseffekter betyda 
explicita resonemang om svårigheten att komma åt det ord som behövs just i 
talögonblicket, s.k. parentetiska kommentarer. Resultaten i denna studie bekräftar 
även resultaten från tidigare forskning om attritionseffekter på temporala variabler 
(jfr avsnitt 2.3.2), men det bör anmärkas att undersökning av Schmid och Beers 
Fägersten (2010) använde sig av en annan operationalisering av tvekfenomen än 
denna studie, vilket gör att studierna inte är helt jämförbara. 

Intressant nog visade analyser av individuella resultat i förhållande till 
jämförelsegruppens variationsvidd att reducerad snabbhet och ledighet i själva 
verket enbart berörde en individ i undersökningsgruppen. Denna individ låg precis 
över gränsen för vad som förekom i förstaspråksmiljön. En förhållandevis 
kraftigare effekt kunde dock observeras vad gäller språklig osäkerhet. En viktig 
observation av språklig osäkerhet visade (se avsnitt 6.3.2.2) att parentetiska 
kommentarer inte bara var uttryck för svårigheter i språkproduktionen. De var 
även en strategi för hanteringen av dessa svårigheter. Denna observation 
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stimulerar till en utveckling av denna linje i fortsatt forskning om förstaspråks-
attrition hos vuxna (jfr Andersen 1982, 104-111; Turian & Altenberg, 1991; se 
även avsnitt 7.7). 
 
7.4 Utomspråkliga faktorers influens på attritionseffekter 
 

Tre utomspråkliga faktorer i undersökningsgruppen testades med hänsyn till 
vilken roll dessa spelar för attritionseffekter: självrapporterad språkanvändning, 
självrapporterade attityder och vistelselängd. Betydelsen av dessa faktorer 
undersöktes endast i förhållande till de språkliga variabler som i statistiska 
analyser skilde sig från jämförelsegruppen, dvs. språklig osäkerhet, reducerad 
snabbhet och ledighet samt första personens pronomen. Dessutom testades vilken 
inverkan dessa faktorer hade på attritionseffekters närvaro och frånvaro ur ett 
helhetsperspektiv (se närmare avsnitt 7.4).  

Med tanke på motsägande resultat från tidigare studier om utomspråkliga 
faktorers inverkan på attritionens omfattning, fanns inga bestämda förväntningar 
på vilka resultat som skulle kunna erhållas i förevarande studie. När det gäller 
mätningar av språkanvändning och attityder var ambitionen att bidra till 
standardiseringen av mätinstrument inom attritionsforskningen (Köpke & Schmid, 
2004; även Schmid, 2007), eftersom olika operationaliseringar och följaktligen 
metoder att mäta både språkanvändning och attityder allmänt anses utgöra en 
grund för de varierande resultaten i tidigare forskning (ibid.).  

Språkanvändning operationaliserades således som Kontakter med Polen, 
Användning av polska inom de fyra språkfärdigheterna: tala, läsa, skriva och 
höra, Språkval samt Andel polska i olika situationer i Sverige (se avsnitt 5.2.4.1.1 
för detaljerad beskrivning av språkanvändningsvariablerna). Med tanke på hur 
frågorna i språkanvändningsformuläret formulerades, överlappade säkerligen olika 
aspekter av språkanvändningen med varandra. Medan språkanvändningsformulä-
ret skapades med inspiration från ett instrument framtaget just med tanke på 
standardiseringen av olika mätinstrument inom attritionsforskningen (se avsnitt 
5.2.4.1), var attitydformuläret ett nytt angreppssätt. Det nya ligger i att formuläret 
skapades med utgångspunkt i den aktuella immigrantkontexten (jfr avsnitt 
2.4.2.2).27 Instrumentet visade sig också ha hög intern konsistens, vilket gör det 
till ett trovärdigt verktyg. Den tredje utomspråkliga faktorn, nämligen, vistelse-
längd, var som tidigare nämnts enkel att mäta.  

Trots dessa olika metodologiska ansträngningar observerades endast en 
signifikant korrelation, nämligen mellan språklig osäkerhet och följande 
utomspråkliga faktorer: språkval, attityder och vistelselängd. Det finns alltså ett 
visst men ändå magert stöd för de socioaffektiva faktorernas inverkan på attrition 
(jfr avsnitt 2.4). 
 

                                                 
27 Tack till Barbara Köpke för hennes givande kommentarer till min presentation om denna 
aspekt under ”Workshop on L1 Attrition Methodology” i Amsterdam 2005.  



Förstaspråksattrition hos vuxna 

 

122

7.5 Attritionseffekter i ett helhetsperspektiv 
 

En fördjupad analys av alla de undersökta språkliga variablerna (se avsnitt 6.5) 
visade att följande variabler i undersökningsgruppen var påverkade: språklig 
osäkerhet, första personens pronomen, tredje personens pronomen, verb med 
genitivrektion, maskulina substantiv i genitiv plural, snabbhet och ledighet samt 
metalingvistisk förmåga. Någon form av dessa attritionseffekter upptäcktes hos 68 
% (n = 17) av individerna (+Attrition), medan ingen effekt kunde observeras hos 
32 % (n = 8) av individerna (-Attrition).  

Den vanligaste effekten (n = 11, 65 %) var språklig osäkerhet, dvs. påverkan på 
språklig produktion, något som anses vara en första kandidat för attrition hos 
vuxna immigranter (se t.ex. Köpke & Schmid, 2004; Montrul, 2008) och som 
förekommer redan i en tidig fas av attrition (jfr avsnitt 2.1.2.1).  

Det andra undersökta tvekfenomenet, snabbhet och ledighet visade sig däremot 
inte alls vara lika känsligt som språklig osäkerhet och var begränsat till en person 
(6 %). Det finns således skillnader mellan olika tvekfenomen när det gäller 
disposition för attritionseffekter. Troligtvis representerar de undersökta 
tvekfenomenen, även om de betecknas med en paraplyterm, skilda typer av 
störningar eller brister i språkproduktionen. (Reducerad) snabbhet och ledighet är i 
den här studien ett samlingsbegrepp för tre typer av tveksignaler, nämligen fyllda 
pauser, upprepningar och falska starter, något som förekommer naturligt i 
vardagligt tal utan negativ påverkan på kommunikationen (jfr avsnitt 2.3.1). 
Individuella analyser av dessa tveksignaler i form av intervaller (antalet 
tveksignaler per minut) (se avsnitt 6.3.1.2) visade att det mest typiska 
intervallmönstret för undersöknings- och jämförelsegruppen var likadant, men att 
det i undersökningsgruppen fanns en förskjutning när det gäller det näst mest 
typiska, mot i högre grad reducerad snabbhet och ledighet. I en ännu djupare 
analys observerades dock att endast en person uppvisade ett mönster som låg 
utanför det som påträffas i förstaspråksmiljö. Denna individs resultat härleds 
därför till attritionseffekter, medan de övriga individernas resultat tolkas som ett 
mönster som är naturligt förekommande i vardagligt tal. 

Det näst mest påverkade fenomenet var första personens pronomen (n = 7, 41 
%) ganska tätt följt av tredje personen pronomen (n = 5, 29 %). Som tidigare 
nämnts ligger dessa fenomen i gränssnittet mellan den syntaktiska och den 
diskurspragmatiska nivån och har därför antagits vara mer mottagliga för 
attritionsinfluenser än rent syntaktiska fenomen (se Sorace, 2000, 2004; samt 
avsnitt 2.2.2).  

När det gäller språkets struktur i övrigt observerades mycket svaga effekter (1-2 
individer). Dessutom är den enda observerade attritionseffekten i grammatikali-
tetsbedömningstestet tvivelaktig. I sina kommentarer kring undersökningstillfället 
konstaterade den berörda individen att hon ”aldrig varit någon stjärna när det 
gäller språket”, och att hon har fått utstå omgivningens kommentarer på sitt, som 
hon uttryckte det, ”förfärliga språkbruk”. Resultatet kan således ha en annan 
förklaring än just attrition. Även den effekt på maskulina substantiv i genitiv 
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plural som observerades hos en individ förefaller osäker. Orsaken till att jag 
bedömer den som tvivelaktig är att samma typ av ickenormenlig användning av 
just detta specifika ord *uczni i stället för uczniów ’pluralform av elev’, förekom-
mer även i Polen. Det här exemplet är också intressant som ett möjligt utslag av 
hyperkorrekthet. Som nämnts är vissa typer av variation inom det maskulina 
genitivparadigmet socialt markerade, t.ex. ersättning av ändelse -i/-y med -ów. I 
vissa fall kan det dock leda till att även i de fall då -ów är att föredra, används -i/-y 
just för att undvika en socialt markerad ickenormenlig form.  

Ur ett helhetsperspektiv finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
+Attrition och -Attrition vad det gäller alla de undersökta utomspråkliga 
faktorerna: språkanvändning, attityder och vistelselängd. Antagandet om de socio-
affektiva faktorernas samband med attritionseffekter (se avsnitt 2.4) får således 
inget stöd, och är därmed i linje med många tidigare undersökningar (jfr avsnitt 
2.4.1.1). Analyser av individuella resultat visar att även lite språkanvändning 
räcker för att undvika mätbara attritionseffekter, men att varken hög eller 
medelstor användning garanterat förebygger dem (jfr tabell 6.32). Av den här 
studien och av tidigare studier som inte lyckats visa samband eller endast visat 
svaga samband (jfr Schmid, 2007, 2009) följer att det torde finnas andra 
förklaringar till varför attrition uppstår hos vissa individer, men inte hos andra. 
Den självklara frågan är: vilken annan faktor/vilka andra faktorer kan tänkas ha 
samband med attrition? (jfr Köpke, 2007). Den andra frågan gäller om dessa 
faktorer är systematiska och den tredje är hur vi tar reda på det. 

En möjlig kognitiv faktor som är relativt enkel att testa är språkbegåvning som 
har visat sig ha betydelse för attritionseffekter på metalingvistisk förmåga hos 
individer som lämnat förstaspråksmiljön före puberteten (Bylund, Abrahamsson & 
Hyltenstam, 2010). Zaręba (1975; se även avsnitt 2.4) framhöll förutom 
språkbegåvning även en rad andra psykologiska variabler, t.ex. minnesfunktioner, 
individuella psykologiska drag som bakgrund till attrition. Att söka psykologiska 
förklaringar föreslogs också av Weltens och Cohen (1989: 128). Som tidigare 
nämnts, kunde en affekt (ilska och förmodligen även avsky) relateras till 
attritionseffekter (Schmid, 2004; se även avsnitt 2.4. 2.1). I en studie av koreanska 
i en engelskspråkig andraspråksmiljö fann Kim och Stark (2008) belägg för en 
relation mellan vissa attritionseffekter och språkval vid uttryckande av en rad 
känslor (se även Pavlenko, 2005). 

Ett sätt att utforska faktorer involverade i attrition är att använda sig av 
kvalitativ analys av deltagarnas livshistorier med fokus på språk. Detta 
angreppssätt har använts av Kouritzin (1999) för att studera personliga 
erfarenheter av språkförlust hos 21 individer av vilka en var vuxen immigrant, 
medan de övriga immigrerade som barn, var arvspråkstalare eller tillhörde 
inhemska minoriteter. I den här originella studien fanns dock ingen koppling till 
faktiska språkkunskaper. Det är möjligt att ett kvalitativt angreppssätt (möjligen i 
kombination med kvantitativa metoder) skulle ge andra insikter om attritionens 
bakgrund (jfr Prescher, 2007). Föreliggande studie har visat attritionseffekter och 
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relativt vidmakthållande av förstaspråket, och skulle kunna följas upp med en 
kvalitativ alt. kvalitativt-kvantitativ ansats för att vidare utforska attritionens 
varför (se även avsnitt 7.7). 

En visserligen spekulativ tanke är dessutom att attritionseffekter i vuxen ålder 
förekommer (eller uteblir) utan att det finns en systematisk utomspråklig 
förklaring till dem (deras frånvaro). Med utomspråklig förklaring menas både 
språkanvändarnas agerande t.ex. vid språkanvändning i vid bemärkelse och 
psykologiska faktorer, t.ex. språkbegåvning eller attityder (jfr Milroy, 2003; 
Newmeyer, 2003). 
 
7.6 Generaliserbarhet av resultaten 
 

I föreliggande undersökning dras både icke-statistiska slutsatser och slutsatser som 
baserar sig på inferentiell statistik. De icke-statistiska slutsatserna är med säkerhet 
giltiga för den aktuella undersökningsgruppen (jfr Colton, 1974: 5), och i ett större 
sammanhang av liknande studier bidrar de till kunskapen om hur attritionseffekter 
kan yttra sig hos vuxna immigranter med relativt hög utbildning. Inferentiell 
statistik kräver däremot slumpmässiga urval (t.ex. Körner & Wahlgren, 2005: 90), 
men mycket forskning (inte bara språkvetenskaplig) grundar sig på icke-
sannolikhetsurval (Remington & Schork, 1985: 72). Därför är det tillrådligt att i 
det skede då slutledningar ska dras ta ställning till hur långtgående 
generaliseringarna ska få vara. Det är till hjälp att skilja mellan en så kallad 
målgrupp och en så kallad sampelgrupp. Målgruppen är den grupp som man 
eventuellt vill dra allmänna slutsatser om, medan sampelgruppen är den som 
resultaten kommer ifrån (Colton, 1974: 4). De faktorer som skiljer målgruppen 
från sampelgruppen kallas selektiva faktorer (ibid.). För att spåra eventuella 
selektiva faktorer i studiens sampelgrupp, resonerar jag i det följande kring 
urvalsprocedurer i studien.  

Procedurerna kring urvalet i föreliggande studie kan delvis klassificeras som ett 
subjektivt urval (Denscombe, 1998: 23) delvis som snöbollsurval (Dahmström, 
2005: 237) och delvis som självval (ibid.). Med subjektivt urval menas att man 
vänder sig till människor med vissa specifika egenskaper som är viktiga mot 
bakgrund av undersökningstemat (Denscombe, 1998: 23), t.ex. ålder och 
utbildning vid ankomsten till Sverige. Därigenom är det subjektiva urvalet mer 
meningsfullt i vissa situationer än ett konventionellt slumpmässigt urval (ibid.). 
Subjektivt urval ska inte blandas ihop med tillfällighetsurval (se Denscombe, 
1998: 24-25). Snöbollsurvalet underlättar att nå fram till flera personer, men ökar 
risken att få individer som kommer från samma nätverk och därmed är ganska lika 
varandra. Med självval menas att personer som anmäler sig till undersökningen på 
helt frivillig basis kan tänkas vara särskilt intresserade av frågeställningen, och 
därför inte är representativa (Dahmström, 2005: 237).  

Den population som studiens sampelgrupp hämtades från är utbildade personer 
i arbetsför ålder som kom till Sverige i vuxen ålder före 1989. Sampelgruppen 
omfattade personer som representerar alla immigrationsvågor under efterkrigs-
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tiden (se avsnitt 3.1.3). Med hänsyn till socioekonomiska karakteristiska (se 
avsnitt 3.2.2) återspeglade sampelgruppen den variation som finns bland 
immigranter från Polen. Dessutom omfattade sampelgruppen individer som 
återspeglar den polska immigrantgruppens vitalitet (se avsnitt 3.2.3) vad gäller 
föreningslivet och den kulturella verksamheten. Den religiösa dimensionen (se 
avsnitt 3.2.3.4) var relevant för 36 % av deltagarna i studien. Förbehållet dessa 
selektiva faktorer, kan sägas att sampelgruppen representerar målgruppen 
tämligen väl. 
 
7.7 Förslag till vidare forskning 
 

Fyra områden framträder som fruktbara att utvecklas i vidare forskning. Det första 
är variation i verbrektion i första- och andraspråksmiljö. Verbrektionen utgör en 
lämplig struktur för att studera attrition utifrån variationsperspektivet (se 
Andersen, 1981: 86, speciellt antagande 2). Det andra området är parentetiska 
kommentarer och andra kompensatoriska strategier (se Andersen, 1982: 104-111; 
jfr även Turian & Altenberg, 1991). Det tredje området är prodropparametern i 
förstaspråksattrition (jfr White, 1985). Vidare bör språkbegåvning inkorporeras i 
forskning om utomspråkliga faktorernas effekter i attrition hos vuxna (jfr Bylund, 
Abrahamsson & Hyltenstam, 2010) och det psykologiska spåret bör då lämpligen 
vara ett av de undersökta (jfr Köpke, 2007; Weltens & Cohen, 1989; Zaręba, 
1975). Eventuellt skulle deltagarna i denna studie vara lämpliga att följa upp med 
avseende på bakgrund till attritionseffekter och frånvaro av dessa. Detta skulle 
kunna göras i form av en kvalitativ analys av deltagarnas personliga språkhistoria 
(jfr t.ex. Kouriztin, 1999).  
  
7.8 Konklusion 
 

Denna studie fokuserade på utveckling av förstaspråket hos utbildade personer 
som har flyttat till andraspråksmiljö som vuxna och som har tillbringat minst 20 år 
i denna miljö. Studiens metodologiska slutsats är att en trestegsanalysmetodik bör 
övervägas i undersökningar av attritionseffekter hos vuxna. I trestegsanalysen 
används jämförelsegruppens variationsvidd som referenspunkt, samt läggs 
tonvikten på att betrakta individuella resultat ur ett helhetsperspektiv. I övrigt har 
studien visat följande: 
 

1. Attritionseffekter förekom i varierande utsträckning hos drygt 60 % av 
individerna. 

 
2. Vissa möjliga attritionseffekter kunde även ha en annan tolkning än 

attritionspåverkan, till vilket hänsyn bör tas i attritionsstudier. 
 
3. Språklig osäkerhet som återspeglar störningar i språkproduktionen var 

den oftast förekommande effekten. Den näst mest frekventa effekten 
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gällde en struktur som ligger i gränssnittet mellan den syntaktiska och 
den diskurspragmatiska nivån. Påverkan på snabbhet och ledighet var 
mycket sällsynt.  

 
4. Attritionseffekter har inte kunnat påvisas med avseende på: 

a. internt betingade processer, dvs. det gick inte att observera att 
markerade syntaktiska strukturer undanträngdes av mindre markerade. 

b. oförutsägbarhet av morfologiska distributionsregler, dvs. oförutsäg-
barheten av distributionsregler för substantivändelser resulterade inte i 
attritionseffekter.  

c. metalingvistisk förmåga. 
 
5. Beträffande utomspråkliga faktorers roll i attrition kunde endast språklig 

osäkerhet i viss utsträckning relateras till de tre undersökta utomspråk-
liga faktorerna: språkanvändning, attityder och vistelselängd. I övrigt 
påvisades inget samband. I ljuset av tidigare studier som upprepade 
gånger inte lyckades bestyrka ett samband mellan attritionseffekter och 
dessa faktorer, bör antagligen andra förklaringar utforskas, t.ex. 
språkbegåvning eller övriga psykologiska korrelat.  

 
 



 

Summary in English 
 
 
 
 
The present thesis was written in the Swedish language at Stockholm University. 
The title of the thesis is Adult First Language Attrition: The Case of Polish 
Speakers in Sweden. It comprises seven chapters, in addition to the table of 
contents, the list of tables, the list of abbreviations, acknowledgments, this 
summary, the references, and appendices. Chapter 1 comprises the introduction; 
chapter 2 examines theoretical perspectives on first language attrition; chapter 3 
represents a discussion of Polish immigration to Sweden; chapter 4 presents the 
grammatical structures examined in the study; chapter 5 examines the 
methodology of the study; chapter 6 presents the results of the study; and the final 
chapter represents a discussion of the findings. In what follows, each chapter will 
be briefly summarised.  

In chapter 1 (Introduction), the study is situated within the context of research 
on immigrant minority languages in Sweden, as well as within L1 attrition 
research. The primary objective and research questions are presented in this 
chapter. The need for studies on the development of immigrant minority 
languages in Sweden as compared to the development in the countries of origin 
was pointed out already in the early 1980s (Stedje, 1981). However, given that 30 
years have passed since this declaration, there is surprisingly little research in this 
area. The lack of empirical investigations on immigrant minority languages was 
raised again in the early 2000s (Hyltenstam, 2005). The thesis contributes to the 
knowledge of development of Sweden’s immigrant minority languages through 
focusing on Polish language development in general, and L1 attrition in adults in 
particular. 

With respect to L1 attrition the thesis addresses the what and the why of 
attrition. Accordingly, the specific research questions in the study are:  
 

1. Do adult speakers of Polish in Sweden differ from matched speakers in 
Poland with respect to: 
(a) judgement and use of 

- genitive and genitive of negation? 
- masculine endings in genitive in singular and in plural? 
- reflexive verbs? 

(b) use of overt 1st and 3rd person pronouns as subjects? 
(c) hesitation phenomena? 

 
2. Is the variation observed in linguistic results in the Polish speaking 

individuals in Sweden dependent on: 
(a) how much and in what contexts they use their Polish? 
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(b) which attitudes they have to Polish? 
(c) how long they have been living in Sweden? 

 
3. How do the individual results in the Polish speaking individuals in 

Sweden relate to the variation observed in comparable individuals in 
Poland? 

 
The second chapter (Theoretical perspectives) of the thesis presents theoretical 
perspectives by which the study was inspired. Firstly, it is discussed what L1 
attrition is and the distinction between adult L1 attrition and child L1 attrition is 
made. Additionally, the reversibility of L1 attrition is considered, as well as the 
idea of L1 attrition in adults mainly being an issue of accessibility rather than of 
underlying knowledge (section 2.1). Moreover, the notion of grades of attrition is 
characterized from cosmetic to dysfunctional, as presented by Andersen (1982). It 
is suggested that this grading system might be a useful concept for the 
classification of attrition processes in adult speakers (section 2.1.1). Furthermore 
the place of notions of performance and competence in attrition studies is 
presented based on the works by Sharwood Smith (1983a, 1983b, 1989, 2007) and 
Sharwood Smith and van Buren (1991) (section 2.1.2). Structural aspects are 
discussed with respect to the notions of markedness, externally and internally 
induced processes (Seliger & Vago, 1991) as well as the notion of the syntax-
discourse interface (Soarce, 2000, 2004) (section 2.2). With respect to hesitation 
phenomena, two hypotheses taken from Andersen (1982) are presented and 
hesitation phenomena are operationalized with consideration of a report on 
previous research on hesitation phenomena in an attrition context (Yukawa, 1997; 
Schmid & Beers Fägersten, 2010). With respect to the role of extralinguistic 
factors on attrition, assumptions regarding how language use, attitudes, and length 
of residence are related to attrition are presented (e.g. Andersen, 1982; de Bot, 
2001; Gardner, 1982; Köpke & Schmid, 2004; Zaręba, 1975) and previous studies 
of the relation  between attrition effects and these extralinguistics factors are 
reviewed (see section 2.4). 

The third chapter (Polish immigration to Sweden) of the thesis provides a 
socio-cultural context of the study by describing the origins, demography, the 
socioeconomic characteristics and the vitality of the modern Polish immigrant 
group in Sweden. 

The fourth chapter (Grammatical structures in the present study) initially gives 
a short background to the Polish language as an immigrant minority language. 
Thereafter, the chapter provides a description of the grammatical structures 
investigated in the thesis and explains the rationale for their choice. 

The methods used in the thesis are presented in chapter 5 (Method). Briefly, a 
group of 25 Polish speakers living in Sweden were studied (the Sweden group) 
and their results were compared with a matching (in age and education) control 
group of 25 Polish speakers from Poland (the Poland group). All participants had 



 Summary in English 129 
 

 

obtained at least secondary education. The mean age at immigration was 25 (range 
18-34) while the mean age at the point of the study was 57 (range 45-64); the 
mean length of stay in Sweden was 32 years (range 20-45). The test battery used 
for collecting data consisted of (1) a background questionnaire; (2) a grammatical-
ity judgement test; (3) a Charlie Chaplin film retelling task; (4) an odour cue task; 
(5) a language use questionnaire; and (6) an attitude questionnaire. The study 
followed the ethical principles for the humanities and social sciences 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

The grammaticality judgment test included 48 test stimuli and 10 distracters. 
Each structure (8 in total) was tested with 3 correct and 3 incorrect stimuli.  

The Charlie Chaplin film retelling task and the odour cue task were used to 
elicit semi-spontaneous speech for analysis of (1) the grammatical structures, and 
(2) hesitation phenomena. The rationale for having two types of elicited speech 
was twofold. Firstly, it was possible that a short stimulus like the film retelling 
task may not have provided enough material for analysis. Secondly, hesitation 
phenomena are sensitive to the type of task (e.g. Duez, 1982; Goldman-Eisler, 
1968; Griffiths-Beretta, 1991) and the two conditions under which semi-
spontaneous speech was collected were different with respect to the cognitive 
load. In the film retelling task, the participants were asked to retell a 10 minute 
long excerpt from the silent movie “Modern Times” of Charlie Chaplin. In the 
odour cue task an odour of cinnamon was used and the participants were asked to 
describe associations and memories connected to the odour. The method was 
inspired by psychological research on autobiographical memories (Willander & 
Larsson, 2006). The aim was to distract the participants from the testing situation, 
to involve them, and to obtain approximately 30 minutes of free speech. As the 
method was transferred from another context, some additional questions were 
prepared if memories and associations were in fact not prompted. The elicited 
speech was transcribed and coded in CHAT-format (MacWhinney, 2000). The 
investigated hesitation phenomena were (reduced) ability to be quick and easy, 
and linguistic insecurity. Ability to be quick and easy was operationalized as a 
sum of the following types of hesitation markers: filled pauses, repetitions and 
false starts in relation to the length of talk. Linguistic insecurity was operational-
ized as the amount of parenthetical comments in relation to the length of talk. 

The language use questionnaire (cf. Schmid, 2005) contained 21 questions. On 
the basis of the questionnaire four language use variables were created: (1) 
contacts with Poland; (2) frequency of use of Polish in Sweden for talking, 
writing, reading and listening; (3) language choice; and (4) use of Polish in differ-
ent situations in Sweden (family, close friends, other friends, to yourself, at work, 
in connection to religious service, in organisations). The attitude questionnaire 
contained 20 sentences which covered the following dimensions: (1) sentimental, 
i.e. Polish as core value; (2) instrumental, e.g. Polish for professional career; (3) 
integrative, e.g. Polish for feeling as though one is a part of a community; (4) 
maintenance oriented, i.e. willingness to transfer Polish to next generations; and 
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(5) general, i.e. opinions present in the particular context. The dimensions were 
created on the basis of different theoretical concepts (section 2.4.2.2). The answers 
were on a Likert-like scale with 5 alternatives. Reliability of the attitude question-
naire was tested with Chronbach’s alpha and was 0.9, which means a high internal 
consistency.  

Finally with regard to the methodology, in the thesis a three-step-analysis 
approach was used in order to provide a truthful picture of processes observed in 
the material. The first step contained the statistical analysis. The second step 
contained comparisons of individual results in both groups: the results from the 
Sweden group were analyzed in relation to the range of language behaviour in the 
comparison group. The assumption was that only phenomena outside the range of 
the control group should be classified as attrition. In the third step a holistic 
perspective on all investigated variables was taken for each individual in the 
Sweden group.  

The results of the study are presented in the sixth chapter (Results). With 
respect to the grammaticality judgements (GJT), the results showed no difference 
between the groups. Both groups displayed a similar judgement of accuracy 
(90%).  

The same grammatical structures as in the GJT (verb with genitive, verb with 
genitive of negation, masculine animate genitive endings in singular, masculine 
inanimate genitive endings in singular, masculine virile genitive endings in plural 
and masculine genitive non-virile endings in plural, direct reflexive verbs, 
passive-resultative-autonomous reflexive verbs and reflexiva tantum) were 
analyzed in the elicited speech, and additionally the overt versus covert use of 1st 
and 3rd person pronouns as subjects was investigated. No significant differences 
between the groups were found with respect to verbs with genitive and the 
genitive of negation. The individual analysis showed that nearly 46% (n = 11) of 
subjects in the Sweden group used non-standard accusative instead of genitive, 
compared with 28% (n = 7) in the Poland group, but only two individuals in the 
Sweden group fell outside the observed mean range of the Poland group. In the 
case of the genitive of negation, 33% (n = 8) of the subjects in the Sweden group 
used non-standard accusative instead, compared with 12% (n = 3) in the Poland 
group, but none of the subjects in the Sweden group fell outside the Poland group 
range. 

As for the masculine nouns in the genitive singular and plural, it appeared that 
none of the groups produced any non-standard forms of animate masculine nouns 
in the genitive singular, and there were no differences in the use of inanimate 
masculine nouns in the genitive singular and masculine nouns in the genitive 
plural. No differences were found with respect to reflexive verbs.  

With regard to overt versus covert use of personal pronouns, there were 
significant differences between groups in the use of the 1st person overt pronoun, 
but not in the use of the 3rd person overt pronoun. 
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Two types of hesitation phenomena were investigated: (reduced) ability to be 
quick and easy as well as linguistic insecurity. The results showed significant 
effects both on ability to be quick and easy and on linguistic insecurity in 
statistical analysis. Individual analysis showed however that only one subject in 
the Sweden group fell outside the range of the Poland group with respect to the 
ability to be quick and easy, and 11 individuals with respect to linguistic 
insecurity. It was also observed that there were different types of the parenthetical 
comments used in order to manage the communicative difficulties.  

With respect to extralinguistic variables, positive correlations were found 
between attitudes and all the language use variables except of contacts with 
Poland. Additionally, correlations were found between linguistic insecurity and 
the following extralinguistic variables: attitudes, length of residence and language 
choice. 

At the end of chapter 6, the holistic analysis of the results showed that the most 
common effect overall was on linguistic insecurity followed by 1st person and 3rd 
person overt pronouns. No or minor effects were observed on verbal government; 
nor on the use of masculine endings in plural; the ability to be quick and easy; nor 
on metalinguistic judgement. No correlation was found between presence respec-
tively absence of the attrition effects and the extralinguistic factors. In sum, some 
evidence of attrition was observed in over 60 % of individuals.  

In the final chapter (Discussion and Conclusions), the results are discussed and 
conclusions are made. The methodological conclusion of the study is that the 
three-step approach should be taken into consideration when studying attrition 
effects in adults. In the three-step-analysis, the range of linguistic behaviour in the 
comparison group is used as a reference point, and the focus is put on a holistic 
view of the individual results.  

Furthermore, as discussed in the final chapter, the study indicates that attrition 
effects were present in the majority of the individuals, to varying degrees. Some 
effects may not be related to attrition which should be taken into account in 
attrition studies. Linguistic insecurity, which mirrors difficulties in language 
production, was the most frequent effect overall. The next most frequent effect 
was on the use of personal pronouns, that is, on a structure which is at the 
interface between syntax and discourse. Surprisingly, the other hesitation 
phenomenon was influenced to a very limited degree. There were no attrition 
effects with respect to internally induced processes, i.e. it was not possible to 
observe that marked syntactic structures were replaced by unmarked. In addition, 
the unpredictability in the masculine declensional pattern did not result in a 
greater variability in distribution of morphological endings in the masculine 
declension. The metalinguistic judgement was not affected in any way. The 
extralinguistic factors (language use, attitudes and length of residence) were 
correlated with linguistic insecurity. However, no other correlations were found. 
In light of previous studies which have shown no significant correlations, or 
limited correlations, it may be useful to look for alternative explanations, e.g. 
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language aptitude or other psychological factors in an attempt to explain language 
attrition in adults.  
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Bilaga 1  
 

Informationsblad till undersökningens potentiella deltagare (på polska) 
 
[Logotyp för Stockholms universitet och Centrum för tvåspråkighetsforskning] 

JĘZYK POLSKI W SZWECJI 
Szukamy osób do badań językowych 

 
W Centrum för tvåspråkighetsforskning przy Uniwersytecie Sztokholmskim zajmujemy się, 
między innymi, użytkowaniem języka ojczystego przez osoby polskojęzyczne. Podobne badania 
przeprowadzono wśród emigracji polskiej w innych krajach, np. we Francji i w Wielkiej Brytanii. 
W związku z naszymi badaniami szukamy osób z obszaru MÄLARDALEN, tj. Stockholms län, 
Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län i Örebro län, które: 
 

� wyemigrowały z Polski przed 1989 rokiem 
� miały co najmniej 18 lat w chwili emigracji 
� nie mają obecnie więcej niż 65 lat 
� uzyskały w Polsce co najmniej średnie wykształcenie (matura) 
� nie zajmują się językiem polskim zawodowo, na przykład jako tłumacz lub 
nauczyciel języka polskiego 
 

Ze względów praktycznych zależy nam na kontakcie już teraz, ale samo badanie zostanie 
przeprowadzone wiosną 2007 roku. Nie ma znaczenia czy używa Pani/Pan polskiego, na co 
dzień, okazjonalnie czy prawie wcale. Badanie obejmuje język mówiony. Miejsce i termin 
badania do ustalenia. 
 
Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y, prosimy o jak najszybszy kontakt: 
 

• telefoniczny (po szwedzku) z sekretariatem: Margareta Skoglund Ålin, 
tel. 08-16 30 74 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00). W innych godzinami 
można zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce (po polsku lub po szwedzku). 
• elektroniczny (po polsku lub po szwedzku): Dorota Lubińska, e-mail: 

dorota.lubinska@biling.su.se 
Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, pod który możemy oddzwonić. 

Z góry dziękujemy! 
Dorota Lubińska 
Doktorantka 
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Bilaga 2  
 

Informationsblad till undersökningens potentiella deltagare (på svenska) 
 
[Logotyp för Stockholms universitet och Centrum för tvåspråkighetsforskning] 

POLSKA SOM MODERSMÅL? 
Personer till en språkvetenskaplig undersökning sökes 

 
På Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet forskar vi bland annat om 
språkanvändning hos polsktalande. Liknande forskning har gjorts bland polskspråkiga i andra 
länder som till exempel Frankrike och Storbritannien. Till vår undersökning söker vi nu personer 
från MÄLARDALEN, dvs. Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län 
och Örebro län som:  
 

� lämnade Polen före 1989 
� var minst 18 år gamla vid ankomsten till Sverige 
� nu inte är äldre än 65 år 
� har avslutat minst gymnasial utbildning (har tagit studentexamen) i Polen 
� inte har en språkligt inriktad anställning där polska är arbetsredskapet, till exempel 
tolk eller modersmålslärare 

 
Av praktiska skäl vill vi komma i kontakt med lämpliga personer redan nu men själva 
undersökningen kommer att genomföras våren 2007. Det spelar ingen roll om du använder polska 
varje dag, då och då eller inte alls. Undersökningen gäller talspråket.  Plats och tid för 
undersökningen enligt överenskommelse.  
 
Är du intresserad? Kontakta oss då så snart du kan: 

• per telefon: Margareta Skoglund Ålin (på svenska, expedition), tfn 08-16 30 74 
(måndag - fredag, kl. 9.00-15.00). Det går också bra att ringa på andra tider och spela in 
ett meddelande (på polska eller på svenska). 

• per e-post: Dorota Lubińska (på polska eller på svenska): e-postadress: 
dorota.lubinska@biling.su.se 

Lämna vänligen ditt namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka. Tack på förhand! 
 
Dorota Lubińska 
Doktorand 
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Innehållet i bakgrundsenkäten (med svensk översättning) 
 
Kwestionariusz socjologiczny [Bakgrundsenkät] 

1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o badaniu? [Hur har du fått veta om 
undersökningen?] 
r Kanały prywatne[Privat nätverk]   
r Kanały oficjalne [Genom annonsering] 

2. Płeć [Kön]    
r Kobieta [Kvinna]  
r Mężczyzna [Man] 

3. Rok urodzenia [Födelseår] 
4. Proszę podać [Vänligen uppge] 

Miejsce urodzenia [Födelseort] 
Ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce [Senaste bostadsort i Polen] 
r Wieś [Landsort]   
r Miasto [Stad] 

5. Jakich języków nauczył/a się Pan/i w Polsce przed pójściem do szkoły? [Vilka 
språk har du lärt dig innan du börjat skolan i Polen?] 
r Tylko polskiego [Endast polska] 
r Również innych języków (proszę podać, jakich?) [Även andra språk 
(Vänligen uppge vilka?)] 

6. Jakie wykształcenie zdobył/a Pan/i w Polsce? [Vilken utbildning har du 
från Polen?] 
r Średnie (proszę podać typ szkoły, np. technikum, liceum) [Gymnasial ( 
Vänligen uppge typ och inriktning.)] 
r Policealne/pomaturalne (proszę podać kierunek) [Eftergymnasial med/utan 
studentexamen, (Vänligen uppge inriktning.)] 
r Wyższe (proszę podać kierunek i uzyskany tytuł) [Högskoleutbildning 
(Vänligen uppge inriktning och vilken titel du erhållit.)] 

7. Od którego roku mieszka Pan/i w Szwecji? [Vilket år kom du till 
Sverige?] 

8. Czy kształcił/a się Pan/i dalej w Szwecji? (Proszę nie brać pod uwagę nauki języka 
szwedzkiego.) [Har du vidareutbildat dig i Sverige? (Vänligen 
bortse från kurser i svenska.)] 
r NIE [nej] 
r TAK/ (przez ile lat, rodzaj edukacji?) [ja ( hur länge, vilken typ av 
utbildning?)] 

9.  Czy uczył/a się Pan/i szwedzkiego przed przyjazdem do Szwecji? (chodzi o udział w 
formalnym nauczaniu, np. w kursach) [Har du läst svenska innan du 
kommit till Sverige? (främst formell undervisning, t.ex. 
deltagande i kurser)] 
r NIE [nej] 
r TAK (proszę w przybliżeniu podać ilość godzin) [ja, (vänligen uppge ett 
ungefärligt antal timmar)] 

10. Czy zna Pan/i inne języki poza polskim i szwedzkim? [Kan du andra språk 
utom polska respektive svenska?] 
r NIE [nej] 
r TAK (proszę podać, jakie?) [ja (vänligen uppge vilka?)] 

���� Rosyjski [ryska] 
���� Angielski [engelska] 
���� Niemiecki [tyska] 
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���� Francuski [franska] 
���� Inne (proszę podać, jakie?) [Andra (vänligen uppge, vilka?)] 

11. Czy mieszkał/a Pan/i w innym kraju niż Polska i Szwecja dłużej niż 6 miesięcy?[Har 
du bott i ett anant land än Polen och Sverige längre än 6 
månader?] 
r NIE [nej] 
r TAK (proszę podać w jakim kraju i jak długo?) [ja (i vilket land och 
hur länge?)] 

12. Która z podanych niżej sytuacji najlepiej opisuje Pani/Pana stan cywilny? [Vilken av 
de nedanstående situationerna beskriver ditt civilstånd 
bäst?] 
r żyłam/żyłem i żyję samotnie [jag lever och har levt ensam ] 
r obecnie żyję samotnie, ale wcześniej miałam/miałem życiowego partnera (proszę 
podać, jaki był język ojczysty partnera) [Jag lever ensam nu men har 
tidigare haft en livskamrat (vilket modersmål har 
livskamraten haft?)] 

���� Polski [polska] 
���� Szwedzki [svenska] 
���� Inny (proszę podać, jaki) [Annat (vilket?)] 

r pozostaję w stałej relacji (proszę podać, jaki jest język ojczysty partnera życiowego) 
[Jag lever i en fast relation (vänligen uppge livskamratens 
modersmål)] 

���� Polski [polska] 
���� Szwedzki [svenska] 
���� Inny (proszę podać, jaki) [Annat (vilket?)] 

13. Jeżeli jest Pani/Pan aktywna/aktywny zawodowo, proszę podać wykonywany zawód 
(przeciwnym razie proszę przejść do pytania numer 14).[Om du är 
yrkesverksam, vilket är ditt nuvarande yrke? (Annars 
vänligen gå till fråga 15)] 

14. Jeżeli jest Pan/i na emeryturze, rencie lub nie pracuje z innego powodu, proszę podać  
zawód ostatnio wykonywany. [Om du är pensionerad, sjukpensionerad 
eller om du inte arbetar av andra skäl, vilket yrke har du 
haft senast?] 

15.  Ze względu na to, że niektóre schorzenia mogą wpływać na użytkowanie języka, proszę 
podać czy miał/a Pan/i kiedykolwiek, np. wylew krwi do mózgu lub podobne 
schorzenie? [Vissa sjukdomar kan påverka språket. Därför skulle 
jag vilja veta om du någonsin har varit med om en 
hjärnblödning eller en liknande sjukdom?] 
r NIE [nej] 
r TAK [ja] 

 
Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza! 
[Tack för din medverkan!] 
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Bilaga 4  
 

Stimuli använda i grammatikalitetsbedömningstestet 
 
Meningarna presenteras i den ordning som de använts i testet (utan distraktorer). Symbolerna [c] 
och [ic] står för normenliga respektive ickenormenliga stimuli. Symbolerna i fetstil betyder 
vilken struktur som undersöks med respektive mening, dvs. V-G = verb med genitiv, Neg-V-G = 
verb med negationens genitiv, Msc-G-Sg-ANIM = maskulina animata substantiv i genitiv 
singular, Msc-G-Sg-INANIM = maskulina inanimata substantiv i genitiv singular, Msc-G-Pl = 
maskulina substantiv i genitiv plural, Reflex-V-Dir = direkt reflexiva verb, Reflex V-PRA = 
reflexiva verb med passiv-resultativ-autonom funktion, Reflex V-Tantum = reflexiva tantum. 

1. Ograniczenia dotyczą pojazdy, które w państwach zachodnich są wyłączone z 
eksploatacji. [ic] V-G 

2. Mój dziadek był ostatnim studentem wybitnego amerykańskiego biologu. [ic] Msc-G-
Sg-ANIMWśród marzycielów są prawdziwi wizjonerzy, popychający naprzód historię 
cywilizacji.[ic] Msc-G-Pl 

4. Jesteśmy trochę niespokojni, że pod ciężarem śniegu będą łamać gałęzie.[ic]. Reflex V-
PRA 

5. Ceny zbóż utrzymują na dotychczasowym poziomie albo minimalnie spadają. [ic] 
Reflex-V-Dir 

6. Dla inżynieru budowlanego ważne są przede wszystkim badania niepełne i doraźne. [ic] 
Msc-G-Sg-ANIM 

7. Inny świat może zaczynać się już na sąsiedniej ulicy albo tuż za rogatkami miasta. [c] 
Reflex V-PRA 

8. Zapewniam, że od dawna nie czytam wywiady z tego typu osobami. [ic] Neg-V-G 
9. Zimą 1982 roku udostępnił nam małą salę teatru „Ateneum”.[c] Msc-G-Sg-INANIM 
10. Eryk lubił przyglądać, jak żona rozczesuje leniwie włosy. [ic] Reflex V-Tantum 
11. Będąc rdzennym Kanadyjczykiem i zawodowym rusycystą, po polsku mówił bez 

akcentu. [c] Msc-G-Sg-INANIM 
12. Koszty tak drastycznego kroku byłyby znacznie wyższe. [c] Msc-G-Sg-INANIM 
13. Rodzice powinni nauczyć rozpoznawać, kiedy ich granice i prawa są naruszane.[ic] 

Reflex-V-Dir 
14. Sprzedaż wymaga personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych. [ic] V-G 
15. Lampy mają zapalać o zmierzchu, a gasnąć w dni powszednie o godzinie 22.[ic] Reflex 

V-PRA 
16. Powódka była trzecią żoną znanego reżysera. [c] Msc-G-Sg-ANIM 
17. Jeden ze złamanych modrzewi spadł na pomnik wieszcza i uszkodził część monumentu. 

[c] Msc-G-Pl 
18. Niemcy przygotowują się do otwarcia granic dla imigrantów.[c] Reflex-V-Dir 
19. Są również wędkarze, którzy specjalizują się w łowieniu karpi.[c] Msc-G-Pl 
20. Produkcja sprzętu pływającego wymaga surowce najwyższej jakości. [ic] V-G 
21. Sprawa ta nie spędza mi sna z powiek. [ic] Msc-G-Sg-INANIM 
22. Powtarzając w kółko to samo, używał zwrotów z protokołów milicyjnych i narad 

ideologicznych. [c] V-G 
23. Po jego śmierci zabrakło następcy, który doprowadziłby do końcu dzieło rekonstrukcji. 

[ic] Msc-G-Sg-INANIM 
24. Rynek nie zareagował na wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego. [c] Msc-G-

Sg-ANIM 
25. Większość bońskich urzędników nie zamierza przeprowadzać się do stolicy i codziennie 

będzie dojeżdżać do Berlina. [c] Reflex-V-Dir 
26. Nasz bank udziela kredytów w dwóch opcjach. [c] V-G 
27. Czytelnictwo wśród młodzieży, wbrew powszechnemu mniemaniu, rozwija się 

wspaniale. [c] Reflex V-PRA 
28. Od dłuższego czasu modlimy się i dekorujemy miasto.[c] Reflex V-Tantum 
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29. Opowiem teraz jak wszedłem w posiadanie maszynopisa, o którym wspomniałem na 
początku. [ic] Msc-G-Sg-INANIM 

30. Tytuły artykułów są agresywne, tak jakby ich autorzy usiłowali wyzbyć się kompleksów. 
[c] Reflex V-Tantum 

31. Nasi partnerzy gniewali się na nas, gdy popełnialiśmy błędy w licytacji. [c] Reflex V-
Tantum 

32. Wielu ludzi kultury zaczynało swoją karierę od wbijania gwoździów w sceniczną 
podłogę. [ic] Msc-G-Pl 

33. Mężczyzna skazany na śmierć za gwałty i uduszenie wielu kobiet nigdy nie poznał datę 
wykonania kary. [ic] Neg-V-G 

34. Nasi kurierzy doskonale znają warszawski ruch uliczny i nie tracą czasu na stanie w 
korkach. [c] Neg-V-G 

35. Dziecko wrzeszczało dniami i nocami, a nasze oczy zamykały się z niewyspania. [c] 
Reflex V-PRA 

36. W tej sytuacji grałem podwójną rolę: emigranta i krajowca. [c] Msc-G-Sg-ANIM 
37. Obecnie opiekuję dwoma psami i sześcioma kotami. [ic] Reflex V-Tantum 
38. Chłopiec postanowił latać i zapisał się do aeroklubu.[c] Reflex-V-Dir 
39. Nie wierzyli, że to naprawdę katastrofa albo chcieli pilnować majątku.[c] V-G 
40. Kłęby białej pary podnosiły znad kipiącej mieszaniny i owiewały mu twarz. [ic] Reflex 

V-PRA 
41. W miłości ukrywa sprzeczność między nieustannym pragnieniem a nieustannym 

spełnianiem. [ic] Reflex-V-Dir 
42. Nie znam sztukę, która potrafiłaby tak mnie oderwać od rzeczywistego świata. [ic] Neg-

V-G 
43. Moja siostra wreszcie pozbyła się swego kłótliwego lokatoru. [ic] Msc-G-Sg-ANIM 
44. Mamy tutaj odpowiedni fundusz dla tych, którzy nie lubią ryzyka. [c] Neg-V-G 
45. W powietrzu świsnęło kilka kamieni rzuconych na oślep. [c] Msc-G-Pl 
46. Nie rozumiem tłumaczenia ostatnich gwałtownych opinii Zbigniewa Herberta depresją 

nerwową. [c] Neg-V-G 
47. W lipcu i w sierpniu spodziewamy dalszego spadku inflacji. [ic] Reflex V-Tantum 
48. Podobnie jak wygląd paznokciów, tak wygląd górnego bieguna tęczówek odzwierciedla 

stan jelita. [ic] Msc-G-Pl  
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Bilaga 5  
 

Ämnen som berördes i frågor ställda vid sidan av luktstimulus 
 
1. Grundskoleåren. 
2. Gymnasieåren. 
3. Åren som student. 
4. Minnesvärda lärare/Vad kännetecknar en bra lärare? 
5. Minnesvärda resor. 
6. Minnesvärd/rolig/viktig/lärorik händelse i livet. 
7. Mitt första intryck av Sverige. 
8. För- och nackdelar med Sverige. 
9. När barnen gick i skolan. 
10. Mitt första jobb. 
11. Att vara chef/Vad kännetecknar en bra chef? 
12. Sverige genom åren. 
13. Språkliga reflektioner. 
14. Hemlängtan. 
15. En bok som jag har läst och kanske vill rekommendera. 
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Bilaga 6  
 

Transkriptions- och kodningsnyckel 
 
Symbol Innebörd 
xxx otydligt tal 
www irrelevant eller känsligt material, transkriberas ej 
[?] osäker tolkning 
text (text) text inkomplett ord, t.ex. kupi(li) 
0word missat ord 

, (komma) fortsättnings- eller uppräkningsintonation 
.(punkt) avslutningsintonation 
? (frågetecken) frågeintonation 
! (utropstecken) utropsintonation 
& = text parlingvistiskt material, t.ex. &=laugh, &=crying 
%com: forskarens kommentar 
%exp: förklaringsrad 
<text> [pk] parentetisk kommentar som avser språket, t.ex. hur kan man 

säga det?, jag vet inte vad det heter på polska. 
ord [x N] ordupprepning 
<text>[x N] repetition av den text som står inom parantes 
[/-] falsk start 
*@fp fylld paus 
[1] verb med genitivrektion 
[1x] ickenormenlig verbrektion – ersättning av genitiv med 

ackusativ/ackusativ = nominativ 
[2] verbrektion med negationens genitiv 
[2x] ickenormenlig verbrektion – kvarhållande av ackusativ efter 

verb med negation i stället för negationens genitiv 
[3] maskulin genitiv singular animat 
[3x] ickenormenlig ändelse på maskulin genitiv singular animat 
[4a] maskulin genitiv singular inanimat som slutar på -a 
[4u] maskulin genitiv singular inanimat som slutar på -u 
[4x] ickenormenlig ändelse på maskulin genitiv singular inanimat 
[5i] maskulin genitiv plural med ändelse -i 
[5y] maskulin genitiv plural med ändelse -y 
[5ow] maskulin genitiv plural som slutar på -ów 
[5x] ickenormenlig ändelse på maskulin genitiv plural 
[6] den reflexiva markören się 
[6x] avsaknad av den reflexiva markören 
[7] explicit pronomen i 1: a person 
[8] prodrop - 1: a person 
[9] explicit pronomen i 3: e person 
[10] prodrop - 3: e person 
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Bilaga 7  
 

Exempel på en transkription 
 
@Begin 
@Languages: pl 
@Participants:15S Participant, DLU Investigator 
@ID: pl|PolishAttritionCorpusSweden2008|15S|50;0.|female|sweden|| 
 Participant| secondary 
@Length of residence in Sweden: 26 
@Age at immigration: 24 
@Recording Mode: visible 
@Recording Quality: good 
@Date: 30-MAY-2007 
@Location: Stockholm and Mälardalen, Sweden 
@Transcriber: Dorota Lubińska Investigator 
@Availability: general 
@Comment: The recording took 00:06:47. Retelling of an excerpt 
 (0:32:52 – 0.43:20) from a silent movie of Charlie Chaplin, "Modern 
 Times". Transcription version for the PhD-thesis. 
@Warning:  
*15S: Charlie Chaplin wychodzi dzisiaj z więzienia, [10] jest bardzo z tego 

powodu [4u] nieszczęśliwy ponieważ [10] <czuł się> [6] właśnie szczęśliwy tam 
gdzie [10] przebywał, yyy@fp dyrektor więzienia yyy@fp przy wypisie wręcza 
mu list polecający, yyy@fp do nowego pracodawcy. 

*15S: Charlie spotyka yyy@fp swojego nowego wybawcę, i [10] zostaje zatrudniony u 
niego yyy@fp przy pracy pomocniczej w stoczni przypuszczam, tam yyy@fp 
prosi go pracodawca o pozbieranie drewna szczególnie [10] pokazuje mu kształty 
&= laugh yyy@fp jak ma wyglądać ten kawałek yyy@fp drewna, Charlie 
<rozglądając się> [6] wokół zauważa dokładnie taki właśnie kawałek drzewa, 
yyy@fp [10] wyciąga [x 2] ten kawałek żeby oddać pracodawcy, zadowolić go i 
tutaj jest wielka kraksa, ponieważ jest to podpórka pod statek który ma być 
zwodowany, i w tym momencie wszyscy z wielkim przerażeniem patrzą że statek 
spływa z doku [4u] do wody, i w tym momencie kończy się [6] możliwość 
dalszego zatrudnienia, Charlie zostaje wyrzucony z pracy. 

*15S: yyy@fp [10] <znajduje się> [6] na ulicy, właściwie nie wiedząc co [10] ma dalej 
ze sobą zrobić, i w pewnym momencie yyy@fp [10] spotyka czy [10] widzi na 
ulicy bezdomną głodną dziewczynę, która ma wielką ochotę na zdobycie kawałka 
[4a] chleba [4a], i <udaje jej się> [6] to, [10] kradnie z samochodu [4u] yyy@fp 
piekarza [3] bułkę, yyy@fp ponieważ świadkiem zdarzenia jest kobieta na ulicy, 
przechodzień, zostaje zawezwny policjant i przy [/-] i kobieta yyy@fp wskazuje 
na Charliego że jest sprawcą zdarzenia, i tym sposobem charlie <dostaje się> [6] 
pod opiekę policjanta [3], znowu. 

*15S: yyy@fp [10] trafia [/-] &= sigh ponieważ yyy@fp świadkowie zdarzenia 
zauważyli że to jednak nie była jego wina, [10] wskazują na kobietę i &= sigh 
<nie wiem> [x 2] <zaplątałam się> [6] [pk], wiem [x 2] że jeszcze raz <pojawia 
się> [6] policjant, i [x 2] Charlie za każ [/-] za wszelką cenę <stara się> [6] 
yyy@fp znaleźć w więzieniu, yyy@fp [10] wchodzi spontanicznie do kafeterii, 
yyy@fp ponieważ [10] nie ma pieniędzy [5y] [2] więc [10] postanawia wziąć 
bardzo dużą ilość jedzenia, talerzy [5y], 
posiłek jest obfity, [10] siada przy stole, [10] zjada, [10] jest zadowolony, 
najedzony, przy kasie naturalnie [10] nie ma pieniędzy [2] [5y] więc znowu 
zostaje wezwana policja i tym sposobem [10] trafia do [/-] pod kuratelę policjanta 
[3] yyy@fp tam go [10] zabierają chyba do samochodu [4u] policyjnego i <w 
drodze do więzienia> [x 2] yyy@fp po drodze do więzienia [10] <zatrzymują się> 
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[6], yyy@fp gdzie dołącza do nich dziewczyna którą Charlie już wcześniej poznał, 
yyy@fp po chwili <zdarza się> [6] wypadek, yyy@fp karetka więzienna yyy@fp 
<przewraca się> [6], i tym sposobem Charlie i dziewczyna mają możliwe [/-] 
możliwość ucieczki, [10] korzystają z tego oczywiście bo <po dłuższym> [/-] 
yyy@fp po dłuższej ucieczce [10] znajdują dom, [10] siadają na trawniku i [10] 
zaczynają marzyć o wspaniałym sczęśliwym życiu i przyszłości, ale marzenia 
zostają [x 2] przerwane ponownym pojawieniem się policjanta [3]. 

*15S: i co? 
*DLU: to jest koniec. 
*15S: i to jest koniec &= laugh. 
*DLU: ale mam jeszcze pytanie, proszę mi powiedzieć jak wygląda to ich marzenie? 
*15S: ich marzenie to jest wspólne szczęśliwe życie w pięknym domu z ogródkiem, z 

krową, z posiłkami, z dużym kawałkiem mięsa na patelni tak [10] wyobrażają 
sobie że żyją szczęśliwi ludzie. 

*DLU: a jak zachowuje się Charlie w tym ich domu marzeń, pamięta pani? 
*15S: 0 [10] nie potrafi <się znaleźć> [6], dlatego że on [9] nigdy takiego domu [4u] nie 

miał [2], i [10] nie ma takiego doświadczenia [2] jak ludzie żyją normalnie. 
*DLU: a zanim zabiera go ten samochód policyjny, to co on jeszcze takiego robi tuż po 

tym wydarzeniu w kafeterii, w czasie kiedy policjant dzwoni to Charlie? 
*15S: yyy@fp bierze swoje cygaro. 
*DLU: gdzie to ma miejsce, jak ta scena wygląda? 
*15S: no właśnie nie wiem gdzie to ma miejsce, yyy@fp nie [/-] nie bardzo mogę to czy 

to jest druga strona kafeterii czy to jest jakiś kiosk z cygarami, z papierosami, nie 
[/-] nie bardzo to mogę wytłumaczyć. 

*DLU: a co powoduje, że oni zaczynają marzyć, tam jest taka scena przedtem. 
*15S: oczywiście[10] widzą jak z tego domu [4u] wychodzi yyy@fp pan i pani, sielska 

rodzina, i oni [9pl] też by tak chcieli &= laugh. 
*15S: i to jest właśnie geneza ich pomysłu [4u] na [x 2] życie. 
*DLU: a jeszcze wracając do tego, jak wyglądało to towarzywsto w wozie policyjnym? 
%com: long silence 
*15S: no nie [x 2] <skoncentrowałam się> [6] na [x 2] reszcie, widziałam 

tylko dziewczynę i jego, <oni byli> [9pl] [/-] on [9] był dżentelmenen dla [x 2] 
dziewczyny, ponieważ już ją znał troszeczkę [10] <podobała mu się> [6] na 
pewno, ale reszta towarzystwa no jakieś nieciekawe typki &= laugh. 

@End 
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Bilaga 8  
 

Språkanvändnings- och attitydformulär 
 
Anm. Deltagarna fick formuläret på polska. Översättningar i denna bilaga finns i syfte att 
underlätta för den som inte kan polska. 
 

Centrum för tvåspråkighetsforskning 
 
 
 
Niniejszy kwestionariusz służy mi do uzyskania informacji na temat użytkowania przez Panią 
języka polskiego i szwedzkiego, oraz do poznania Pani opinii o wybranych kwestiach 
językowych.  
 
Kwestionariusz składa się z dwóch części: A (użytkowanie języka) i B (opinie). Proszę o 
wypełnienie kwestionariusza w podanej kolejności, tj. najpierw część A, potem – B.  
 
Być może niektóre zdania nie będą pasować do Pani sytuacji. Otrzyma Pani wówczas dodatkową 
instrukcję. 
 
Każdy kwestionariusz opatrzony jest numer identyfikacyjnym, a Pani dane traktowane są 
poufnie, tzn. osoby postronne nie będą miały możliwości powiązania Pani osoby z 
odpowiedziami w kwestionariuszu.  
 
 
 
Dziękuję! 
 
Sztokholm, 2007 
 
 
 
Dorota Lubińska 
Doktorantka 
 
 
[Överättning] 
 
Föreliggande formulär syftar till att ta reda på din 
språkanvändning både vad gäller polska och svenska, och till att 
ta reda på dina uppfattningar om vissa teman relaterade till 
språket. Formuläret består av två delar, del A (språkanvändning) 
och del B (uppfattningar). Vänligen fyll i formuläret i den 
angivna ordningen, först del A och därefter del B. Det kan hända 
att vissa av meningar i formuläret inte passar in på dig. Följ då 
de instruktioner som ges i sådana fall. Varje formulär har ett 
eget identifieringsnummer och dina uppgifter behandlas 
konfidentiellt, dvs. en tredje part kommer inte att kunna binda 
uppgifterna från formuläret till din person. Tack! Ort och datum, 
Dorota Lubińska, Doktorand] 
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 SE 

       
Kwestionariusz, CZĘŚĆ A 
[Frågeformulär, del A] 
 
Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi, proszę dokładnie przeczytać pytanie i wszystkie 
opcje odpowiedzi. Jeżeli nie podano inaczej, proszę wybrać tylko jedną opcję. W razie 
niejasności proszę ewentualnie zwrócić się do mnie o wyjaśnienie.  
[Innan du börjar fylla i, vänligen läs igenom alla frågorna och 
svarsalternativen. Om inget annat anges, ska bara ett alternativ 
väljas. Om något är oklart, får du gärna fråga mig.].  
 
Gdyby chciała Pani coś dodać, proszę skorzystać z miejsca zostawionego na komentarz. 
[Om du vill lägga till något, vänligen använd kommentardelen 
efter varje fråga.] 
 

1. Czy jeździ Pani do Polski? [Brukar du besöka Polen?] 
 tak, prznajmniej raz w roku (proszę podać w przybliżeniu ile razy)……………… 

[Ja, åtminstone en gång om året. (Uppge på ett ungefär hur 
många gånger?] 

 tak, ale rzadziej niż raz do roku (proszę podać w przybliżeniu ile razy)……………….. 
[Ja, men mindre än en gång om året. Uppge på ett ungefär hur 
många gånger?] 

 nie, nigdy……………………………………………………………………………… 
[nej, aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
2. Czy ma Pani kontakty (np. przez telefon, Internet, listownie) z rodziną w Polsce? [Har 

du kontakter (via telefon, Internet, brev) med familjen i 
Polen?] 

 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
3. Czy ma Pani kontakty (np. przez telefon, Internet, listownie) z przyjaciółmi w Polsce? 

 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
4. Jak często rozmawia Pani po polsku w Szwecji? [Hur ofta pratar du polska 

i Sverige?] 
 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
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5. Jaki jest język ojczysty (ewentualnie języki ojczyste) Pani męża/partnera? (Jeżeli obecnie 
żyje Pani w pojedynkę, proszę przejść do pytania 7.) [Vilket/Vilka är din 
mans/partners modersmål? Om du är ensamstående nu, vänligen 
gå till fråga 7] 

 polski [polska] 
 szwedzki [svenska] 
 inny, proszę podać jaki/jakie [annat, vänlige uppge vilket/vilka] 

Komentarz: [Kommentar] 
6. W jakim języku/ w jakich językach rozmawia Pani ze swoim mężem/partnerem? 

[Vilket/vilka språk använder du när du talar med sin 
man/partner?] 

 tylko po polsku [endast polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po polsku [både polska 

och svenska, men övervägande polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku bez różnicy [både polska och svenska i 

samma utsräckning] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po szwedzku [både 

polska och svenska men övervägande svenska] 
 tylko po szwedzku [endast svenska] 
 w innych językach, mianowicie [annat/andra språk, vilka?] 

Komentarz: [Kommentar] 
7. Jaki był język ojczysty (ewentualnie języki ojczyste) Pani byłego męża/partnera? (Jeżeli 

nie ma Pani byłego męża/partnera, proszę przejść do pytania 9.) [Vilket/vilka var 
din ex-mans/ex-partenrs modersmål? (Om du inte har en ex-
man/ex-partner, vänligen gå till fråga 9] 

 polski [polska] 
 szwedzki [svenska] 
 inny, proszę podać jaki/jakie [annat, vänlige uppge vilket/vilka] 

Komentarz: [Kommentar] 
8. W jakim języku/ w jakich językach rozmawiała Pani ze swoim byłym mężem/partnerem? 

[Vilket/vilka språk talade du med din ex-man/ex-partner?] 
 tylko po polsku [endast polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po polsku [både polska 

och svenska, men övervägande polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku bez różnicy [både polska och svenska i 

samma utsräckning] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po szwedzku [både 

polska och svenska men övervägande svenska] 
 tylko po szwedzku [endast svenska] 
 w innych językach, mianowicie [annat/andra språk, vilka?] 

Komentarz: [Kommentar] 
9. W jakim języku/ w jakich językach rozmawia Pani ze swoimi dziećmi? (Jeżeli nie ma 

Pani dzieci, proszę przejść do pytania 10.) [Vilket/vilka språk talar du 
med dina barn? Om du inte har barn, vänligen gå till fråga 
10.] 

 tylko po polsku [endast polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po polsku [både polska 

och svenska, men övervägande polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku bez różnicy [både polska och svenska i 

samma utsräckning] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po szwedzku [både 

polska och svenska men övervägande svenska] 
 tylko po szwedzku [endast svenska] 
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 w innych językach, mianowicie [annat/andra språk, vilka?] 
Komentarz: [Kommentar] 

10. W jakim języku/ w jakich językach rozmawia Pani ze swoimi wnuczętami? (Jeżeli nie 
ma Pani wnucząt, proszę przejść do pytania 11.) [Vilket/vilka språk talar 
du med dina barnbarn? Om du inte har barnbarn, vänligen gå 
till fråga 11.] 

 tylko po polsku [endast polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po polsku [både polska 

och svenska, men övervägande polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku bez różnicy [både polska och svenska i 

samma utsräckning] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po szwedzku [både 

polska och svenska men övervägande svenska] 
 tylko po szwedzku [endast svenska] 
 w innych językach, mianowicie [annat/andra språk, vilka?] 

Komentarz: [Kommentar] 
11. Jaki jest język ojczysty większości Pani znajomych w Szwecji? [Vilket är 

modersmål av de flesta av dina bekanta i Sverige?] 
 polski [polska] 
 szwedzki [svenska] 
 inny [annat] 

Komentarz: [Kommentar] 
12.  W jakim języku/w jakich językach rozmawia Pani ze swoimi znajomymi w Szwecji? 

[Vilket språk/vilka språk talar du med dina bekanta i 
Sverige?] 

 tylko po polsku [endast polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po polsku [både polska 

och svenska, men övervägande polska] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku bez różnicy [både polska och svenska i 

samma utsräckning] 
 zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale przede wszystkim po szwedzku [både 

polska och svenska men övervägande svenska] 
 tylko po szwedzku [endast svenska] 
 w innych językach, mianowicie [annat/andra språk, vilka?] 

Komentarz: [Kommentar] 
 
Pytania 13-16 dotyczą jedynie Szwecji, a zatem wykluczają sytuację, kiedy jest Pani z wizytą w 
Polsce. 
[Frågor 13-16 avser bara Sverige och utesluter de situationer då 
du besöker Polen.] 

13. Czy słucha Pani piosenek po polsku? [Lyssnar du på polska sånger?] 
 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
14. Czy słucha Pani polskiego radia? [Lyssnar du på polsk radio?] 

 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
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 nigdy [aldrig] 
Komentarz: [Kommentar] 

15. Czy czyta Pani po polsku?(Na przykład książki, czasopisma, strony internetowe.) 
[Läser du polska? (T.ex. böcker, tidskrifter, 
internetsidor)] 

 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
16. Czy ogląda Pani polską telewizję? [Tittar du på polsk tv?] 

 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
17. Czy pisze Pani po polsku? (Na przykład listy, dziennik, e-maile) [Skriver du på 

polska? (T.ex. brev, dagbok, e-post.] 
 codziennie [varje dag] 
 kilka razy w tygodniu [några gånger i veckan] 
 kilka razy w miesiącu [några gånger i månaden] 
 rzadziej, to znaczy [mindre ofta, dvs.] 
 nigdy [aldrig] 

Komentarz: [Kommentar] 
18. Czy uczestniczy Pani regularnie w obrzędach religijnych? [Deltar du 

regelbundet i religiösa ceremonier?] 
 tak – w jakim języku się one odbywają? [ja, på vilket språk?] 

 � tylko po polsku [endast på polska] 
 � zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale najczęściej po polsku [både på 
polska och på svenska men oftast på polska] 
 � zarówno po polsku, jak i po szwedzku, ale najczęściej po szwedzku [både på 
polska och på svenska, men oftats på svenska] 
 � tylko po szwedzku [endast på svenska] 
 � w innych językach, mianowicie [på andar språk, dvs.] 

 nie [nej] 
Komentarz: [Kommentar] 

19. Czy jest Pani członkinią jakiegoś polskiego stowarzyszenia w Szwecji? [Är du 
medlem i en polsk förening i Sverige?] 

 tak (proszę podać, jakiego?) [ja, i vilken?] 
 nie [nej] 

Komentarz: [Kommentar] 
20. Czy była Pani kiedykolwiek członkinią jakiegoś polskiego stowarzyszenia w Szwecji? 

[Har du varit medlem i en polsk förening i Sverige?] 
 tak (proszę podać, jakiego?) [ja, i vilken?] 
 nie [nej] 

Komentarz: [Kommentar] 
21. Jak często rozmawia Pani po polsku i po szwedzku w Szwecji. Proszę zaznaczyć 

krzyżykiem stosowne pole w tabeli 1 (język polski) i w tabeli 2 (język szwedzki). 
[Hur ofta talar du polska och svenska i Sverige? Vänlige 
kryssa för i tabell 1 (polska) och i tabell 2 (svenska)] 
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Tabela 1: Rozmawiam po polsku: 
Tabell 1: [Jag talar polska] 

stale   
[alltid] 

bardzo 
często  

[mycket 
ofta] 

często 
[ofta] 

czasami 
[ibland] 

nigdy 
[aldrig] 

Z rodziną [med 
familjen] 

     

Z najbliższymi  
przyjaciółmi 
[med 
vänner] 

     

Ze znajomymi 
[med 
bekanta] 

     

Sama ze sobą 
[med mig 
själv] 

     

W pracy [på 
arbete] 

     

W związku z 
nabożeństwa
mi [i 
samband 
med 
religiösa 
ceremonie
r] 

     

W 
stowarzyszen
iach [i 
föreninga
r] 

     

W innych 
sytuacjach, 
np.[i 
andra 
situation
er, 
vilka??] 
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Tabela 2: Rozmawiam po szwedzku: 
Tabell 2: [Jag talar svenska] 
 

stale   
[alltid] 

bardzo 
często  

[mycket 
ofta] 

często 
[ofta] 

czasami 
[ibland] 

nigdy 
[aldrig] 

Z rodziną [med 
familjen] 

     

Z najbliższymi  
przyjaciółmi 
[med 
vänner] 

     

Ze znajomymi 
[med 
bekanta] 

     

Sama ze sobą 
[med mig 
själv] 

     

W pracy [på 
arbete] 

     

W związku z 
nabożeństwa
mi [i 
samband 
med 
religiösa 
ceremonie
r] 

     

W 
stowarzyszen
iach [i 
föreninga
r] 

     

W innych 
sytuacjach, 
np.[i 
andra 
situation
er, 
vilka??] 

 

     

 
Kommentarz do tabeli 1 i/lub2: [Kommentar till tabell 1 och/eller 2] 
 
Dziękuję!  
Proszę przejść do części B. 
[Tack! Nu kan du gå till del B.] 
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Anm: Översättningen av attitydmeningarna återger endast innehållet för att underlätta för den 
som inte kan polska (se underavsnitt 6.2.4.2 om översättningar av attitydmeningar). 
     
 SE 

       
Kwestionariusz, CZĘŚĆ B 
[Frågeformulär del B] 
 
Poniżej podanych zostanie 20 zdań. Proszę nie zastanawiając się długo nad odpowiedzią, podać 
swoją spontaniczną reakcję na ich treść, zaznaczając krzyżykiem jedną opcję na skali od 5 
(zdecydowanie się zgadzam) do 1 (zdecydowanie się nie zgadzam).  
[Nedanför kommer du att få läsa 20 meningar. Utan att tänka efter 
alltför länge, ge din spontana reaktion till meningarnas innehåll 
genom att kryssa för ett alternativ mellan 5 (instämmer helt) och 
1 (tar avstånd helt)] 
 
Przed przystąpieniem do właściwego zadania, proszę o przyjrzenie się przykładowi: 
[Innan du går till formulärets meningar, läs nedanstående exempel.] 
 

Kiedy sobie porozmawiam z kimś po polsku, zaraz mi się poprawia humor. 

[Jag blir på bättre humör efter att jag talat polska med någon.] 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się zgadzam nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
[5- instämmer helt, 4- instämmer med tvekan, 3- har ingen åsikt, 
2- tar avstånd med tvekan, 1- tar avstånd helt] 
 
W powyższym przykładzie należałoby zaznaczyć krzyżykiem jedną opcję. Niektóre osoby 
wybrałyby na przykład opcję 4, a inne –opcję 1. Ponieważ nasze opinie i odczucia bywają różne, 
nie ma lepszych czy gorszych opcji. Najważniejsze, żeby zaznaczyć tę, która najlepiej 
odzwierciedla Pani osobiste zdanie. 
 
[I exemplet ovan bör man kryssa för ett alternativ. Vissa 
personer skulle välja alternativ 4, andra -1. Eftersom våra 
uppfattningar och känslor är olika, finns det varken bättre eller 
sämre svar. Det viktigaste är att du väljer det alternativ som 
bäst återspeglar din personliga uppfattning.] 
 
Teraz proszę przejść do właściwego zadania na następnych stronach. 
[Nu kan du gå över till det egentliga formuläret.] 
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1. Może lekcje polskiego w szkole nie zawsze były dobrze zorganizowane, ale i tak dzieci na nie 

posyłałam. [19] (Jeżeli nie ma Pani dzieci, proszę nic nie zaznaczać i przejść bezpośrednio do 
zdania 2) 
[Även om modersmålsundervisning inte alltid var välorganiserad, 
lät jag barnen gå dit i alla fall. (om du inte har barn, 
vänligen gå till mening 2.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
2. Polski to bogaty język. [1] 

[Polska är ett rikt språk.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 

3. Starałam się, żeby nauczyć dzieci polskiego. [17] (Jeżeli nie ma Pani dzieci, proszę nic nie 
zaznaczać i przejść bezpośrednio do zdania 4) 
[Jag ansträngde mig för att lära barnen polska. (Om du inte har 
barn, vänligen gå till mening 4)] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
4. Na co komu znajomość polskiego w Szwecji. [9] 

[Vad ska man med kunskaper i polska i Sverige till.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 

 
5. Wolę mówić po polsku niż po szwedzku. [3] 
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[Jag föredrar att tala polska framför svenska.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 

6. Najbardziej jestem sobą, kiedy mówię po polsku. [11] 
[Jag är mest mig själv när jag talar polska.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 

7. Zachowanie polskiego na obczyźnie jest obowiązkiem wobec przodków. [5] 
[Att bevara polska utomlands är en plikt mot våra förfäder.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
8. Zachęcałam i zachęcam moje dzieci do mówienia po polsku. [18] (Jeżeli nie ma Pani dzieci, 

proszę nic nie zaznaczać i przejść bezpośrednio do zdania 9) 
[Jag har alltid uppmuntrat barnen till att tala polska. (Om du 
inte har barn, gå direkt till fråga 9.)] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
9. Martwi mnie, że znajomość polskiego nie przetrwa w następnych pokoleniach w Szwecji. [6] 

[Jag är bekymrad över att kunskaper i polska inte överlever i 
de kommande generationerna i Sverige.] 

 

5   4  3  2   1  
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zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
10.  Polski ma ogromne znaczenie dla porozumiewania się w naszej rodzinie w Szwecji. [16] 

[Polska har en enorm betydelse för kommunikation i vår familj 
i Sverige.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
11.  Jestem dumna ze swojego języka ojczystego. [8] 

[Jag är stolt över mitt modersmål.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
12. Lubię mówić po polsku. [2] 

[Jag tycker om att tala polska] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
13. Delikatnie zwracam dzieciom i/lub wnukom uwagę, jeżeli mówią coś niepoprawnie po 

polsku. [20] (Jeżeli nie ma Pani dzieci i/lub wnuków, proszę nic nie zaznaczać i przejść 
bezpośrednio do zdania 14) 
[Jag uppmärksammar barnen och/eller barnbarnen om de gör fel 
när de talar polska.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 
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14. Język polski jest najbliższy mojemu sercu. [4] 

[Polska ligger mig varmast om hjärtat.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
15. Polski umożliwia spotykanie wielu ciekawych ludzi czy to w Szwecji czy gdziekolwiek na 

całym świecie. [13] 
[Polska gör det möjligt att träffa många intressanta människor 
både i Sverige och i hela världen.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
16. Polski jest ważną częścią mojej tożsamości. [10] 

[Polska är en viktig del av min identitet.] 
 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
17. Muszę dbać o polski, żeby nie stracić kontaktu z innymi tutaj w Szwecji. [14] 

[Jag måste vara mån om min polska för att inte tappa kontakten 
med andra här i Sverige.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
18. Polski daje mi poczucie przynależności do pięknego dziedzictwa kulturowego. [7] 

[Polska ger mig en känsla av att tillhöra ett vackert 
kulturellt arv.] 
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5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
19. Jeżeli moi bliscy tutaj znają polski, to nie wyobrażam sobie rozmawiać z nimi po szwedzku. 

[15] 
[Om mina nära och kära här kan polska, är det svårt att 
föreställa mig att jag skulle tala svenska med dem.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
 
20. Dbam o polski, żebym się na starość mogła dogadać przynajmniej w jednym języku. [12] 

[Jag är mån om min polska så att jag kan kommunicera på något 
språk när jag blir gammal.] 

 

5   4  3  2   1  

zdecydowanie się 

zgadzam 

raczej się 

zgadzam 

nie mam zdania raczej się  

nie zgadzam 

zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 
Dziękuję! 
[Tack!] 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy jest Pani zainteresowana wynikami badania? [Är du intresserad av 
undersökningens resultat?] 
 
� tak [ja] 

� nie [nej] 
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Lista över verb som har använts med ickenormenlig rektion  
 
Verben presenteras i alfabetisk ordning med förklaring av vilken typ av struktur som respektive 
verb använts i, antingen verb+ G→ verb+*A [1] eller negation + verb + G → negation + verb 
+*A [2]. Sist ges svensk översättning av verbet.  
 
Bronić + G [1] ‘försvara’1 
Czuć + A > nie czuć+G [2] ‘känna’ 
Dać sobie radę+ A > nie dać sobie rady +G [2] ‘klara sig’ 
Dotknąć + G [1] ’röra vid’2 
Lubić + A > nie lubić +G [2] ‘tycka om’ 
Móc wyrzucić + A > nie móc wyrzucić +G [2] ‘kunna slänga’ 
Nabawić się + G [1]‘ådra sig’ 
Nauczyć się + G [1]‘lära sig’ 
Pamiętać + A > nie pamiętać +G [2] ‘komma ihåg’ 
Pilnować + G > [1] ‘vakta’ 
Potrafić rysować + A > nie potrafić rysować +G [2] ‘kunna rita’ 
Poznać + A > nie poznać +G [2] känna igen’ 
Przybywać + G [1] ’bli mer’ 
Puścić + A > nie puścić +G [2]‘släppa’ 
Robić + A > nie robić +G [2]‘göra’ 
Słuchać +G [1] ‘lyssna på’3 
Szukać + G [1] ‘leta efter’ 
Sprawdzić + A > nie sprawdzić +G [2] ‘kontrollera’ 
Traktować kogoś/coś + A > nie traktować +G [2] ‘behandla någon/något’ 
Ubywać + G [1]‘minska’ 
Uczyć + A > nie uczyć+G > [2] ‘undervisa’ 
Uczyć się + G [1]‘lära sig’ 
Używać + G [1] ‘använda’ 
Wydoić + A > nie wydoić +G [2] ‘mjölka’ 
Wymagać + G [1] ‘kräva’ 
Zaliczać + A do > nie zaliczać+G do [2]‘räkna till’ 
Zdążyć rozwiązać + A > nie zdążyć rozwiązać+G [2] ‘hinna lösa’ 
Zwracać uwagę + A > nie zwracać uwagi+G [2]‘lägga märke till’ 

 

                                                 
1 Verbet förekommer med genitiv i betydelsen odpierać atak, stawać w obronie, ujmować się za 
kimś ‘ta någon i försvar’ enligt Mędak (2005:47). I föreliggande material används verbet i denna 
betydelse men med ackusativ i stället. 
2 Verbet kan förekomma med ackusativ enligt Mędak (2005: 114) men endast i betydelsen 
sprawiać przykrość ’göra någon ledsen’. I betydelsen ’röra vid’ som det är fallet i föreliggande 
material ska det åtföljas av genitiv. 
3 Verbet kan förekomma med ackusativ enligt Mędak (2005: 483) men endast i sjukvårdspolska 
słuchać chorą ’auskultera’ och i en artighetsfras som exemplevis används för att vända sig till en 
kund słucham panią/pana ’jag lyssnar på frun/herrn = vad kan jag hjälpa till med?’. 
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