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Språk och identitet 
 
De senaste tjugofem årens språksociologiska forskning har visat att män-
niskor i sitt spontana talspråk med ibland ganska subtila språkliga drag 
markerar sin grupptillhörighet. Förutom att det regionala ursprunget hos 
de flesta människor avslöjas genom användning av mer eller mindre 
tydliga dialektala drag, markeras också gruppidentiteter relaterade till 
variabler som ålder, kön, status o s v. Ett visst uttalsdrag kan t ex 
signalera talarens kön, ett annat till vilken åldersgrupp han hör och ett 
tredje vilken social status han har – eller vill ge intryck av att ha. 

Ingen talare använder emellertid alltid och i alla sammanhang ett 
visst, socialt signifikant, drag. Vanligen varierar t ex den procentuella 
andelen av ett sådant drag hos en och samma talare vid olika tillfällen, 
beroende på relationer mellan talare och lyssnare, talsituation, grad av 
formalitet och affekt o s v. Speciellt i situationer där markering av en 
viss gruppidentitet av någon anledning är viktig för talaren kan vissa 
drag (uttal, grammatik, speciella ord) uppträda tätare än normalt, trots 
att samma talare i andra situationer inte alls använder dem. 

Ofta samspelar också markörer av detta slag i ett komplicerat 
mönster. Användningen av vissa dialektala drag anger t ex regionalt ur-
sprung, men det är inte ovanligt att de samtidigt används för att mar-
kera manlighet och/eller informellt tal eller till och med avstånds-
tagande från vissa normer, s k förtäckt prestige. 

När nya grupper uppstår på grund av socioekonomiska föränd-
ringar, migration eller dylikt, sker vanligen samtidigt en mer eller 
mindre märkbar omformning av existerande talspråksvarieteter så att 
nya ”gruppspråk” uppkommer. Nya uttalsdrag uppstår eller gamla om-
definieras, ord ”lånas” in eller nyskapas, och i vissa fall sker en ganska 
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radikal omformning av det grammatiska systemet. Sådana förändringar 
uppträder tydligast och snabbast i tider av sociala och/eller demogra-
fiska omvälvningar, men förändringar av talspråket sker även kontinu-
erligt som följd av att nya generationer intar scenen och i opposition 
mot vuxenvärlden skapar nya uttalsnormer, slangord o s v.  

 
 

Forskning om ungdomsspråk  
 
Under uppbyggnadsskedet av den nya forskningsgrenen språksociologi 
på 1960- och 1970-talen belades i stora, kvantitativt inriktade un-
dersökningar sambandet mellan språkanvändningen och icke-språkliga 
variabler som socialgrupp, kön, ålder och talstil (formell/informell). 
Huvudintresset låg på vuxnas språk, medan ungdomars språk behandla-
des mera i förbigående, oftast utifrån den omedvetna och obelagda 
hypotesen att barn och ungdomar följer samma socialt betingade språk-
liga mönster som sina föräldrar. 

Under senare år har den språksociologiska forskningen alltmer gått 
över till att studera språket i mindre grupper, s k nätverk, och grupp-
identitetens betydelse för språkbruk och språkliga förändringar har 
blivit allt tydligare (se t ex L Milroy 1987, J Milroy 1992). 

Speciellt vissa gruppers språk har fokuserats i denna mer kvalitativt 
inriktade forskning, t ex kvinnors, invandrares och ungdomars. I likhet 
med ungdomskulturforskningen har emellertid forskningen om ung-
domsspråk främst kommit att inrikta sig på grupper som på något sätt 
drar uppmärksamheten till sig, framför allt pojkar ur lägre social-
grupper, medan det språk som används av de ungdomar som tillhör den 
mera odeciderade mainstreamkulturen och/eller av flickor inte ägnats 
samma intresse. 

En tidig och mycket välkänd undersökning av sambandet mellan 
ungdomars gruppspråk och deras gruppkultur är Labovs studie av två 
ungdomsgäng, bestående av färgade tonårspojkar i Harlem, the Cobras 
och the Jets (Labov 1972). Ur skolans och samhällets synpunkt var 
dessa pojkar misslyckade och asociala, och deras språk, en från ameri-
kanskt standardspråk mycket avvikande varietet av Black English, 
betraktades som ”torftigt” och grammatiskt felaktigt. 

Inom gänget gällde andra normer än i mainstreamsamhället. Båda 
gängen anslöt sig till gatkulturen, och slagsmål, snatteri och liknande 
aktiviteter var vanliga. De medlemmar som ville nå hög prestige i 
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gänget måste vara tuffa och smarta, modiga och skickliga i att slåss och 
helst också ha suttit på uppfostringsanstalt. Verbal skicklighet i form av 
historieberättande, skämt och rituella förolämpningar, s k sounding, 
rönte emellertid också hög uppskattning, och den som ville tillhöra 
kärngruppen måste känna till de nyaste slangorden. Däremot var 
framgång i skolan irrelevant för prestigen i gruppen. 

Slagsmålen med konkurrerande gäng liksom andra socialt icke 
accepterade aktiviteter hade en viktig funktion för att befästa samman-
hållningen inom gruppen. Samma funktion hade språket, och det visade 
sig att ju närmare gruppens kärna en medlem befann sig, desto högre 
andel av icke-standardspråkliga drag använde han. Fullt medlemskap i 
gruppen innebar sålunda att individen var helt införstådd med gruppens 
värderingar och aktiviteter samt att han på språkliga grunder definie-
rades och själv definierade sig som medlem. Gruppkontrollen var så 
stark att den som gjorde sig skyldig till en tillfällig avvikelse från 
gruppens språkliga normer kunde retas för det i åratal. 

Språkets symboliska betydelse för gruppsammanhållning och 
gruppidentitet, speciellt för ungdomar, framgår även av andra under-
sökningar. Cheshire (1982a) visar t ex hur en grupp vita engelska ung-
domar (9-17 år gamla) ur arbetarklass använder den lokala ickestan-
darddialekten i kombination med vissa beteenden som att slåss, snatta o 
s v för markera avstånd från mainstreamsamhällets krav. Speciellt 
tydligt var detta hos en pojke som i skolan faktiskt använde högre andel 
ickestandardformer, d v s talade ”sämre”, än vad han gjorde till-
sammans med kamraterna på fritiden, just för att demonstrera sin 
opposition mot skolans medelklassnormer (Cheshire 1982b). 

Välkänt är också att andragenerationens invandrarungdomar på 
många håll i världen skapat sig egna ungdomskulturer och egna språk-
liga varieteter. Hewitt (1986) och Edwards (1986) beskriver hur färga-
de ungdomar med västindisk bakgrund men uppvuxna i England börjar 
använda en kreoliserad variant av engelskan, s k patois eller British 
Black, i tonåren, trots att de tidigare uteslutande använt den lokala 
engelska dialekten. I kombination med de ungdomskulturer som rör sig 
kring reggae och rastafarianism blir ”talking black” en markör för 
gruppsammanhållning och gruppidentitet och ibland också en symbol 
för motstånd mot rasism. I Sverige tycks på liknande sätt varieteter som 
rinkebysvenska, rosengårdssvenska och gårdstenska vara kopplade till 
speciella ungdomskulturer, vilka mer eller mindre tydligt avviker från 
andra ungdomskulturer och vilka även de har ett inslag av opposition 
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mot omvärldens ibland nedlåtande attityder (Kotsinas 1985, 1988a, 
1988b, 1989, 1990, 1992). Att socialt utsatta gruppers kulturer och 
språk uppmärksammats i forskningen hänger naturligtvis samman med 
att dessa ungdomar är ”besvärliga” ur samhällets synpunkt. 
Utvecklandet av egna ungdomskulturer och nya språkliga varieteter är 
emellertid inte förbehållet sådana grupper. Det engelska högstatus-
uttalet, Received pronunciation, RP, anses t ex från början ha 
utvecklats i engelska internatskolor som markör för en speciell ung-
domskultur (Labov 1972 s 256). Forskning om sambandet mellan språk 
och ungdomskulturer i socialt välanpassade medelklass- eller hög-
statusgrupper har dock, med några få undantag, varit eftersatt. 

I en av de få undersökningar som tar upp även medelklassung-
domars språk beskriver Eckert (1988, 1991b) hur sociala olikheter 
mellan två ungdomsgrupper, jocks och burnouts, i en högstadieskola i 
en förort till Detroit symboliseras genom en polarisering av ungdoms-
kultur och språk. Jocks är välanpassade medelklassungdomar, inställda 
på bra betyg och fortsatta studier, medan burnouts är arbetarklassbarn 
för vilka skolframgångar inte är något mål. De förra är starkt 
konkurrens- och tävlingsinriktade både i skolan och på fritiden, medan 
de senare visar sin revolt mot skolans medelklassideal genom att röka 
öppet, vägra delta i idrottstävlingar och provocera på andra sätt. I 
opposition mot varandra har grupperna utvecklat skilda stilar på alla 
områden av symboliskt uppträdande. När burnouts klär sig i mörka 
färger föredrar jocks pastellfärger, när burnoutflickorna har långt och 
rakt hår har jocksflickorna kort och lockigt, och när burnouts röker, 
fördömer jocks rökning. Grupperna har också bestämda uppfattningar 
om varandras språk. Enligt jocks talar burnouts ogrammatikaliskt och 
oartikulerat och använder fula ord, medan burnouts menar att jocks 
talar ”precis som sina föräldrar”. 

En analys av ungdomarnas språk och språkanvändning visar också 
påtagliga skillnader mellan de två grupperna. Precis som jocks säger 
använder burnouts ofta svordomar och fula ord, och dessutom uppvisar 
de vissa nya uttalsvarianter av de vokalljud som i näraliggande stor-
städer är stadda i förändring. Eckert tolkar detta som tecken på en 
orientering i riktning mot den urbana arbetarklasskulturen, men också 
som ett tillbakavisande av skolans medelklassorienterade kultur. 

Jockspojkarna å andra sidan använder visserligen svordomar och 
fula ord, men enbart i privata interaktioner med kamrater, och jocks-
flickorna använder ytterligt sällan sådana ord. Jocks tillbakavisar även 
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de uttalsnyheter som burnouts använder, men å andra sidan talar de 
heller inte exakt som sina föräldrar. I stället använder de vokalvarianter 
som utgör en vidareutveckling av föräldrarnas uttal. Eckert tolkar jocks 
språkliga beteende som att de visserligen avvisar burnouts arbetar-
klassorienterade nya uttal samtidigt som de, för att inte betraktas som 
gammalmodiga, förändrar föräldragenerationens uttal. 

De språkliga förändringarna och polariseringen mellan de två grup-
perna tjänar således samtidigt två syften, dels att markera frigörelse 
från föräldratrycket, dels att symbolisera avståndstagande från den 
motsatta gruppen. Individernas anslutning till den ena eller den andra 
gruppen är emellertid enligt Eckert endast delvis kopplad till föräld-
rarnas socioekonomiska klass. En avgörande faktor är också individens 
egna attityder och ställningstaganden vilka bland annat hänger samman 
med faktorer som kön och framtidsplaner. De ungdomar ur arbetarklass 
som planerar framtida studier tenderar till exempel att språkligt närma 
sig jocksungdomarna. 

Att ungdomars egna attityder är avgörande för grupptillhörigheten 
framstår ännu tydligare i en studie av tonåringar i ett litet samhälle i 
Illinois (Habick 1991). Trots att orten, till skillnad från den ovan 
nämnda Detroitförorten, är socialt mycket homogen och de undersökta 
högstadieungdomarna nästan uteslutande tillhör medelklassen, före-
kommer även här två polariserade ungdomsgrupper, jocks och red-
necks, vilka uppvisar nästan exakt samma drag som jocks och burnouts 
i Eckerts undersökning, både vad gäller ungdomskulturella stildrag och 
beträffande sättet att använda vissa språkdrag som identitetsmarkörer. 

Även om således socioekonomiska olikheter tenderar att ta sig ut-
tryck i språklig divergens lika väl som i skilda ungdomskulturer, tycks 
uppkomsten av gruppidentiteter i ungdomsåren inte vara determi-
nistiskt kopplad till föräldrarnas socioekonomiska status utan även 
kunna vara en följd av individens egna och/eller den nära kamratkret-
sens gemensamma attityder och ställningstaganden. 

 
 

Stockholm – delad stad 
 
Något förenklat kan man påstå att Stockholmsområdet idag är tydligt 
regionalt och socialt skiktat. Norr om innerstan finns förorter med så 
gott som uteslutande villa- och radhusbebyggelse, och speciellt några, 
lite äldre förorter strax nordost om stadskärnan förknippas sedan gam-
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malt med mycket hög social status. Här finns stora villor med privata 
tennisplaner, swimmingpooler, stora trädgårdar o s v, invånarna har 
hög genomsnittlig inkomst, och de kommunala skatterna är förhål-
landevis låga. Områdena har en bas av befolkning med gamla rötter i 
trakten, och den inflyttning som skett under de senaste årtiondena har 
huvudsakligen utgjorts av socialt uppåtstigande familjer, medan ande-
len lågstatusinflyttare och -invandrare är mycket liten och koncentrerad 
till den sparsamma höghusbebyggelsen i centrum. 

Söder om innerstan dominerar förorter byggda på 1950- och 1960-
talen och huvudsakligen bebodda av f d innerstadsbor, ofta med rötter i 
arbetarklassen, och deras barn eller av personer uppvuxna i någon 
annan söderförort. Bebyggelsen utgörs av flerfamiljshus, ofta ganska 
nedslitna, och i vissa områden äldre egnahem och radhus. Invånarna 
tillhör vanligen lägre medelklass eller arbetarklass. Andelen ensam-
föräldrar med låga inkomster är i flera av dessa förorter förhållandevis 
hög, och invandrartätheten är högre än i högstatusområdena i norr, men 
inte dominerande. 

I utkanten av Stockholmsområdet långt från stadskärnan, främst i 
väster och söder, ligger ytterligare ett antal förorter, byggda under mil-
jonprogrammets dagar. Områdena har låg social status, och en stor 
andel invånare är låginkomsttagare. I flera sådana förorter är invand-
rarna i majoritet och även i de övriga utgör de ett markant inslag. 

En viss omflyttning mellan olika förorter förekommer, vanligen 
inom söderort respektive norrort. I viss utsträckning förekommer också 
flyttning från de södra delarna till de norra, medan flyttning i motsatta 
riktningen är ovanligare. Flyttning från högstatusområdena i nordost till 
invandrartäta områden eller tvärtom är sannolikt mycket sällsynt. Den 
sociala skiktningen i Stockholmsområdet är sålunda ganska stabil och 
nära knuten till en regional skiktning. 

Skillnaderna mellan de tre typerna av förorter beträffande socio-
ekonomiska förhållanden och kulturella traditioner innebär helt olika 
levnadsvillkor för de uppväxande barnen beträffande yttre miljö, bo-
stadsförhållanden, standard på daghem, skolor och ungdomsgårdar, 
möjligheter till fritidsaktiviteter, studiemöjligheter och framtidsutsikter. 
Detta i sin tur avspeglar sig i olikheter vad gäller såväl ungdomskul-
turer som språk mellan helt ”vanliga” ungdomar i de olika områdena, d 
v s sådana som inte ansluter sig till någon uttalad subkultur. 

I det följande redovisas uttalanden om ungdomskulturer och språk, 
gjorda av svenskfödda ungdomar i två socialt och regionalt mycket 
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olika förorter. Dessa uttalanden relateras sedan till en analys av vissa 
språkdrag. Eftersom områdena är valda för att utgöra varandras sociala 
motpoler kan materialet inte anses vara representativt för hela Stock-
holmsområdet. Speciellt i de socialt och demografiskt något mer 
blandade villa- och radhusområdena norr om stan kan sannolikt de 
nedan diskuterade dragen uppträda mera blandat. 

 
  

Undersökningen  
 

I undersökningen ”Ungdomsspråk i tre stockholmsförorter”, finansi-
erad av Riksbankens Jubileumsfond, gjordes inspelningar av ca 100 
ungdomar i tre socialt, regionalt och demografiskt olika områden. 
Hypotesen var att ungdomar i mitten av tonåren, d v s under den period 
då frigörelsen från föräldranormer pågår som tydligast, tillsammans 
utformar, eller åtminstone förändrar tidigare existerande, gruppspråk, 
samt att dessa språk fungerar som markörer för gruppidentitet och 
regional lojalitet och även markerar motsättning både till ungdomar i 
andra områden och till vuxna. Det antogs också att dessa grupp-
identiteter är baserade på de socioekonomiska och kulturella för-
utsättningar som finns i området, och att sålunda även de ungdomar 
vilkas sociala bakgrund av någon anledning skiljer sig från övriga ung-
domars i området i stort sett följer gruppens normer. 

Det nedan diskuterade materialet består av inspelningar gjorda 
1989-1990 med grupper om 3-4 talare, sammanlagt 59 ungdomar i 
åldrarna 14-17 år, varav hälften bor i ett område med mycket hög social 
status norr om Stockholm, i det följande kallat Norr, och hälften i ett 
område i Stockholms södra förorter med förhållandevis låg status och 
med traditioner till Stockholms innerstad. Området kallas här Söder 
(vilket inte är liktydigt med stadsdelen Södermalm). Däremot berörs i 
det följande inte de inspelningar som gjordes i invandrartäta områden 
(se Kotsinas 1985, 1988a, b, 1989, 1990, 1992). Sammanlagt har ca 95 
000 ord analyserats, jämnt fördelade på Norr och Söder, pojkar och 
flickor.1 

De inspelade grupperna var självrekryterade och med få undantag 
enkönade. De bestod av ungdomar som även normalt ofta umgicks med 
varandra. Inspelningarna leddes av en kvinnlig eller manlig inspelare i 

           
1 Materialet beskrivs närmare i Kotsinas (1994). 
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trettioårsåldern. De yngre deltagarna kontaktades på ortens ung-
domsgård, medan de äldre, som inte gick att nå på ungdomsgårdar, 
kontaktades i ortens gymnasieskola. I en pojkgrupp sköttes inspelning-
arna av en gruppdeltagare utan de andras vetskap. (Dessa gav dock se-
nare tillstånd till att inspelningarna användes för forskning.) 

Ungdomarna ställde upp för samtal helt frivilligt och tycks i de 
allra flesta fall ha upplevt det som stimulerande och roligt att sitta och 
prata med en vuxen som uppenbarligen var intresserad av deras syn på 
sig själva och andra ungdomar och av deras språk. Som anledning till 
inspelningarna angavs sanningsenligt att det handlade om en under-
sökning av ungdomsspråk. 

Det är väl känt att deltagare i gruppsamtal som känner varandra väl, 
speciellt ungdomar, under trycket av gruppnormerna tenderar att snabbt 
glömma bandspelaren och eventuella ambitioner att tala ”fint”. Eftersom 
syftet var att spela in så spontant talspråk som möjligt, sådant det 
framträder i informella samtal ungdomar emellan, valdes därför grupp-
samtal som inspelningsform hellre än intervjuer med en person åt 
gången. (I de fall ungdomarna ställde upp, gjordes dock även sådana. De 
inkluderas dock inte i denna analys.) Inte heller tillfrågades ungdomarna 
om efternamn, födelsedatum, föräldrars yrke och inkomst eller något 
annat som kan leda till identifikation av dem. Åldern framgick 
emellertid av de uppgifter talarna lämnade om i vilken klass de gick, 
oftast åk 8 i grundskolan och åk 1 i gymnasiet. I många fall framgick 
också föräldrarnas yrke av samtalen, och dessutom framkom andra 
uppgifter vilka alla indikerar att den sociala fördelningen av de inspelade 
ungdomarna väl svarar emot den sociala strukturen i respektive område. 

Som kuriositet kan nämnas att de sociala olikheterna mellan de två 
områdena antyds redan av pojkarnas förnamn. I Norr hade de namn 
som Carl, Gustaf, Carl-Johan, Niklas, Patrik, Joakim (Jocke), Per (Pör), 
Peder (Pidde), Anders, Martin och Thomas, och i Söder kallades de 
Eddan, Robban, Henka, Micke, Jonny, Johan och Charlie.  

 
 

Samtalsämnen  
 

Inte heller följdes någon i förväg uppgjord lista över samtalsämnen. 
Inspelarnas uppgift var i stället att låta ungdomarna tala fritt om vilka 
ämnen som helst, men om det var möjligt skulle de försöka leda in 
samtalen på attityder till den egna hemorten och till ungdomarna i den 
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motsatta orten, deras syn på sitt eget och andras språk samt inställning 
till skolan och framtidsplaner, något de flesta grupperna nappade på 
eller själva tog upp. Samtalen kom därför att röra en mängd olika 
ämnen, t ex skolan, fritidssysselsättningar, skrock och astrologi, resor, 
framtidsplaner, sport, motsatta könet, sjukdomar, kläder, filmer, slags-
mål, snatteri, trivsel i den egna förorten m m. Förhållandet till föräldrar 
nämndes endast i förbigående och då faktiskt enbart i positiva ordalag. 
Musikstilar diskuterades ytterligt sällan och knapphändigt, även i de 
fall inspelaren försökte ta upp ämnet. 

Redan i det ungdomarna valde att tala om kan den sociala skikt-
ningen områdena emellan skönjas. Ungdomarna i Norr talade påfallan-
de ofta om kläder, språk och uppförande samt sporter som golf, tennis 
och segling. Ord som ofta förekom i dessa samtal var snobb, snobbig. I 
Söder gled samtalen snabbare förbi ämnet kläder, och pojkarna var 
ganska ovilliga att tala om språk. I stället var ämnen som slagsmål, 
snatteri och rädsla för våldsmän vanliga, och de sporter som nämndes 
var ishockey och fotboll. 

Ämnet resor förekom oftare i Norr än i Söder. I Söder nämndes 
resor till ”landet”, d v s familjens sommarstuga eller släktingar på 
landsbygden, och i några fall till Finland, Mallorca och Italien. Gymna-
sieflickorna nämnde också språkresor till England. I Norr nämndes 
inga sådana resmål, men däremot resor till Funäsdalen, Fjällnäs, Zell 
am See, västkusten, Falsterbo, Sandhamn och, i ett fall, sommarstugan 
på Rivieran, resmål som inte alls nämndes i Söder, samt språkresor till 
Frankrike och USA. 

I Söder men inte i Norr nämndes företag som ICA, Metro, Vivo, 
Konsum, Pressbyrån, Seven Eleven, H-bygrillen, Silja Line och Viking 
Line. I Norr men inte i Söder nämndes Café la Clé, Wienerkonditoriet, 
Matpalatset, Spaghettikompaniet, Millers (klädaffär) och NK. 

De uttalanden av ungdomarna som återges i det följande har av ut-
rymmes- och anonymitetsskäl redigerats något. De är emellertid sanno-
likt representativa för de attityder och åsikter som flertalet ungdomar i 
materialet uppvisade. I själva verket var faktiskt samstämmigheten i 
åsikterna påfallande, d v s ytterligt få av de inspelade ungdomarna an-
mälde avvikande åsikter. 

I förkortningarna nedan anger den första bokstaven område, N = 
Norr, S = Söder, den andra kön, f = flicka, p = pojke, och de två 
nästföljande skolstadium, gr = grundskola, gy = gymnasium. Nfgy 
utläses sålunda som ”norrflicka på gymnasium”. I sekvenser med flera 
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talare numreras dessa som 1, 2, 3 o s v i vart och ett av avsnitten. 
Nfgy1, Spgr2 o s v är vanligen inte samma person i de olika utdragen. I 
= den vuxna inspelaren.  

 
 

Uttalanden om kläder och ungdomsstilar  
 

Både Söder- och Norrungdomar tycks ha ganska bestämda uppfatt-
ningar om skillnaderna mellan de två områdena vad gäller klädsel och 
andra uttryck för ungdomsstil. Båda grupperna karakteriserar Norrung-
domarna som snobbiga och nämner märkeskläder, kavaj, guldsmycken 
o dyl. Om sin egen klädstil har Söderungdomarna mindre att säga, men 
ibland nämner de en viss sorts utsvängda byxor med påsydda revärer 
och så kallade bombarjackor. Norrungdomarna nämner ”pyjamas-
byxor” och träningsoveraller, samt ”uppklippt, permanentat hår” på tal 
om ungdomar från andra delar av stan, men de tycks vara ganska 
tveksamma om var denna stil förekommer och nämner både invand-
rartäta områden och andra förorter. 

1) Norrflickor  
Nfgy1:  På kläder kan man ju säja på direkten var folk kommer ifrån, 

om dom kommer från söder eller från norr  
I:  Hur klär man sej här då?  
Nfgy2:  Man e elegant strikt klädd å går omkring på stan å då, ja vet 

’nte. Ja tycker de e kul å va lite, overclass på nå sätt, prata lite 
finare, inte stå å svära å så här. Ja har ingen lust å sätta på mej 
ett par pyjamasbyxer å gå omkring å svära på gatan å, dricka 
öl faktist, de e bara e så. Om man går omkring på stan me en 
kompis å så där så kanske man, typ tittar ner på dom som går 
omkring i pyjamasbyxer å tycker att ”Vicke slödder!” på nåt 
sätt 

2) Norrpojke  
Npgy1:  De e mycke möjlit att om föräldrarna har kavaj varenda gång 

dom går till jobbet, så tycker man ju att de e snyggt, va. Vi har 
kanske proprare kläder som man kan säja. De e ’nte att vi 
skulle va högre klass för ja menar dom kutar omkring i 
träningsoverall, Adidas, jättefina och läderjackor å så, som 
säkert e mycke dyrare än de här va  
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3) Söderpojkar  
Spgy1: De man kan känna igen Östermalmssnobb på de e att dom 

sträcker mycke på sej, å så e dom ganska spinkia allihopa  
I:  Spinkiga?  
Spgy1: Ja, alltid snebena, eller mittbena så här snobbit alltid. Kavaj 

brukar dom ha med  
I:  De ser ni på en gång så där?  
Spgy1: Ja, dom där dom kommer där, österifrån eller norrifrån 
Spgy2: Dom Norrbor ja har träffat på, dom e också så här, snobbit 

klädda  
Spgy1:  Å dom går ekonomisk linje å e moderater  
Spgy3:  Ja precis  

4) Söderpojkar  
Spgy1:  Vi e den vanliga gruppen  
Spgy3:  Vanliga söner  
Spgy1:  Dom vanliga Djurgårdarna  
Spgy2:  Hammarbyarna  

5) Söderflickor  
I:  Tillhör ni nåt gäng eller?  
Sfgy: Vi tillhör dom normala å dumma blonda  

6) Norrflickor  
Nfgr1:  Dom har ju såna här breda jeans å så basketskor, ofta gymnas-

tikskor  
Nfgr1:  Och så bombarjacka, svart, å keps, å tjejerna som kommer dit 

dom har spacklat sej som infödingar 
Nfgr2:  Ljust ljust permanentat slingat hår, med stänk av blå mascara  
Nfgr1:  Blå kajal, blå ögonskugga å rosa läppstift, Adidasväsker, Adi-

dasjacker såna här träningsoverallsjacker å så blandat me dom 
e pyjamasbrudar  

I:  Nähä heter dom de  
Nfgr3:  Vi kallar dom så, men dom kommer ifrån söderförorterna kan-

ske ja vet ’nte  
Nfgr2:  Tensta  
Nfgr1:  Kista  
Nfgr3:  Huddinge  
Nfgr1:  Solna  

Norrungdomarnas osäkerhet om i var ”pyjamasfolket” egentligen hör 
hemma förklaras delvis av brist på kontakt de olika områdena emellan. 
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Ungdomarna, både i Norr och i Söder, är ännu ganska bundna till den 
egna förorten. På fritiden dricker man i Norr te hos varandra, spelar 
dataspel eller går på privata fester, medan det i Söder tycks vanligare 
att gå runt i affärerna eller hänga i Centrum, vid grillen eller på 
hamburgerställen. När ungdomarna åker till stan går Norr- respektive 
Söderungdomar tydligen till olika ställen och gör olika saker. 
Misstänksamheten och rädslan grupperna emellan tycks vara stor.  

7) Norrflickor  
I:  Vart åker ni nånstans då?  
Nfgr1:  Café La Clé  
Nfgr2:  Eller så går man på Matpalatset, eller Wienerkonditorit  
Nfgr1:  Spaghettikompaniet  
I:  Ni träffar aldrig andra ungdomar från andra förorter?  
Nfgr1:  Nä, man känner sej väldit isolerad  
I:  Men känner ni folk i andra förorter som ni åker till?  
Nfgr1:  Nä inte som vi umgås me  

8) Söderflickor  
Sfgr1:  Vi åker ganska ofta till stan  
Sfgr2:  Ja i varje fall på helgerna då åker man in till stan går å tittar 

lite i skyltfönstrena  
Sfgr3:  Tar lite kort å köper mat så här tillsammans  
Sfgr2:  Går å tittar på människor överhuvudtaget, de e kul  
Sfgr2:  Men vi går utanför nåt disco för de e alltid folk utanför disco 

som man träffar å så där  

9) Norrpojkar  
Npgy:  Vi som kommer från Norr vi umgås inte me dom i Söder. De e 

för långt bort på nå sätt, å, vi har väl lite olika kultur också, 
olika sätt liksom, vi åker inte skateboard å, liksom lyssnar på 
hiphop å skriver på väggarna hela dagarna som dom. Vi har 
väl olika sätt å roa oss så å säja 

10) Söderpojkar  
I:  Brukar ni åka till andra ställen än Söder eller?  
Spgr1:  Ja till stan brukar vi va  
I:  Var brukar ni åka nånstans?  
Spgr2:  Globen city  
Spgr1:  T-centralen T-centralen  
I: Ja vad brukar ni göra där då?  
Spgr1:  Rådmansgatan, träffa tjejer  
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11) Norrpojkar  
Npgy1:  Kungsanbarnen å såna’ä typer ja  
Npgy2:  Ja exakt, på skoj brukar man säja ”jaa ska vi sticka ti Solna”, 

”ja sätt på dej träningsoverall annars blir du nerdunkad” va  

12) Söderpojkar  
Spgr1:  Komme man ensam då oftast då åker man väl på stryk  
Spgr2:  Man åker ju helst inte in ensam  
Spgr1:  Man står där tills dom börjar mucka sen får man pisk å sen går 

man därifrån  

13) Söderpojkar  
Spgy2:  De e ba’ för dom e så fina  
Spgy1:  A-laget, dom e för fina för oss 

 
 

Uttalanden om språk 
 
Både Norr- och Söderungdomar har bestämda uppfattningar om språket 
i den motsatta förorten. Norrungdomarna kommenterar sitt eget och 
Söderungdomarnas ordval och framhåller att de själva använder ”mer 
invecklade ord” och mindre slang och svordomar, ”åtminstone inför 
vuxna”. Båda grupperna nämner också vissa uttalsdrag i Norr.  

14) Norrpojkar  
Npgy1:  De kanske e klarare språk på vissa ställen (i Norr), inte lika 

mycke slang å svordomar å så (som i Söder)  
I:  Kan man se var folk kommer ifrån?  
Nfgy2:  Andra människor, dom kan direkt säja att vi e, ”Jäkla 

Norrbor” säjer dom, så säjer man ”Hur sjutton visste ni de?” 
när man aldri har träffat dom. Dom ba’ ”Jomen de ser man hur 
lätt som helst, de både syns å hörs”, säjer dom, å de har hänt 
så otrolit många gånger  

15) Norrflicka  
Nfgy:  Men de e mycke så här historier om ”Va säjer fåglarna när 

dom flyger över Lidingö? Kviijter kviijter”, å ”Hej, ja bor på 
Norr å ja dricker vitt viijn å ser viijta limosiijner iijla förbiij”  

16) Söderflickor (om Norrspråket)  
Sfgr1:  Liijdingö  
Sfgr2:  Pingviiijner å smaka viijn nångång 
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17) Söderflickor  
Sfgy1:  Dom låter mycke snobbigare dom som bor i Norr, tycker ja  
Sfgy2:  De e inte de här iij:na men de e liksom på nå annat sätt, tycker 

ja, att dom dom pratar att de e  
Sfgy1:  Finförnämt  
Sfgy3:  De e lite finare än va vi e  

18) Söderpojkar  
I: Vet du hur dom pratar i Norr?  
Spgr1:  Snobbelska  
Spgr2:  Ja de e så’ä snofsit, dom bokstaverar alla bokstäver som e med 

så hära  

19) Söderflickor  
I: Hur pratar man här då?  
Sfgy1:  Man pratar normalt  
Sfgy2:  Man pratar hur man vill 

 
 

Språket  
 
Av uttalandena får man onekligen ett starkt intryck av tydliga grupp-
motsättningar mellan ungdomar i högstatusområdet Norr och lågstatus-
området Söder. Grupperna tycks också vara ganska ense om att vissa 
språkliga skillnader finns och, även om de inte uttrycker det så, att 
dessa skillnader är relaterade till socioekonomiska förhållanden och re-
gionala olikheter. I ljuset av de forskningsresultat som tills vidare finns 
om ungdomsspråk och av de många undersökningar som påvisat 
språkets roll som identitetsmarkör för olika typer av grupper vore också 
sådana skillnader att förvänta, speciellt om de, som här tycks vara 
fallet, är kombinerade med en stark identitetskänsla i båda områdena. 
Låt oss därför se om ungdomarnas intuitiva uppfattning om språkliga 
skillnader stämmer med de faktiska förhållandena, d v s hur de i 
realiteten talar. 

I det följande diskuteras användningen av slang och svordomar 
samt vissa uttalsdrag i materialet. Det måste emellertid starkt framhål-
las att resultaten inte får tolkas som att den ena gruppen har ”bättre” 
språk och den andra ”sämre” i något avseende. Slanganvändning och 
uttal utgör nivåer i språket som är lättdefinierade, och därför ofta blir 
föremål för subjektivt tyckande och ibland klander därför att de associ-
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eras till vissa sociala grupper på sätt som mera visar fördomar om män-
niskor av vissa sociala kategorier än kännedom om hur språk fungerar. 
”Bra språk” och ”god språkförmåga” har en mängd aspekter som inte 
berörs här. Dessutom måste det påpekas att inspelningarna är gjorda i 
en bestämd situation, där gruppens normer härskar. Hur de här ung-
domarna talar i andra situationer berörs inte.  

 
 

Slang och svordomar  
 

Ett vanligt påstående är att ungdomar i allmänhet använder mycket 
slang. Påståendet är svårt att verifiera eller motsäga av den anledningen 
att det inte finns någon enkel definition av vad ”slang” är. Den avgräns-
ning mellan slang och normalord som följande framställning bygger på 
är förhållandevis vid och innefattar bland slangorden ett antal ord som 
kanske av många snarare uppfattas som rena vardagsord, t ex morsa, 
brorsa, chockad, dagis, på direkten, surpuppa, fixa, jättebra. 

Trots detta är andelen slangord av det totala antalet ord (95 641) 
förvånansvärt liten, 2,2% i Norr och 4,0% i Söder. Slangord är 
emellertid oftast starkt betydelsebärande, d v s de hör vanligen till 
ordklasserna substantiv, verb och adjektiv/adverb, medan det ytterligt 
sällan finns slangord bland ord av typen prepositioner, konjunktioner, 
pronomen o s v, vilka är mycket frekventa i alla sorters språk. En be-
räkning av den procentuella andelen slangord av var och en av de tre 
mest betydelsebärande ordklasserna ger därför tydligare siffror. 15,8% 
av de yttrade adjektiven har här klassificerats som slangord, medan 
andelen slangord av det totala antalet substantiv är något mindre 
(14,2%), och andelen slangord av de innehållsbärande verben, d v s de 
som återstår när hjälpverb (skall, vill o s v) och kopulaverb (vara, bli, 
finnas) räknats bort, är endast 4,4%. 

Hur man än räknar, visar emellertid analysen att ungdomarnas in-
tuitiva intryck att slang används mera i Söder än i Norr tycks stämma. 
Den procentuella andelen slangord för var och en av de tre ordklasserna 
är högre i Söderungdomarnas tal än i Norrungdomarnas (se figur 1). 
För substantiv och verb är siffrorna nästan 3 gånger högre för Söder än 
för Norr, och även för adjektiv är Södersiffran något högre. 

I figur 2 visas fördelningen av slangord i de tre ordklasserna för 
pojkar respektive flickor. Tvärtemot det även i facklitteratur vanliga 
påståendet att flickor inte använder slang, framgår det här att flickorna 
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faktiskt använder något större andel slangadjektiv och slangsubstantiv 
än pojkarna, medan pojkarna å andra sidan använder något större andel 
slangverb än flickorna. 
 
Figur 1. Procentuell andel slangord av totala antalet adjektiv, substan-
tiv och verb. Söder och Norr.  

 

Figur 2. Procentuell andel slangord av totala antalet adjektiv, substan-
tiv och verb. Pojkar och flickor. 
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De mest frekventa slangorden i materialet, använda i båda områdena, 
lägst 10 gånger sammanlagt, är de följande: 

adjektiv, positivt värderande:  
kul, fräsch, schyst, ball, skitkul, jättekul, jättebra, tuff, häftig, mysig 
adjektiv, negativt värderande:  
äcklig, snobbig, pinsam, dum i huvudet, cp  
substantiv:  
tjej, kompis, kille, grabb, grej, gubbe (= vuxen man), jobb, polare, läsk, 
plugg, morsa, snobb, käring, syrra, farsa, unge, spänn, pers, matte, 
snut, brud  
verb: 
kolla, snacka, jobba, sno (= snatta), kuta, dunka, käka  

Dessutom finns ca 550 ord, vilka förekommer i bara några få eller ett 
enda belägg, t ex 52 ord sammansatta med jätte, bl a jättearg, jättebil-
lig, jättetråkig, och 39 ord med skit-, skitball, skitbra, skitcool, skitskraj 
m fl. 

Vissa av dessa lågfrekventa ord används i inspelningarna enbart i 
ett av de två områdena, något som naturligtvis inte behöver betyda att 
de är okända av ungdomarna i motsatt område. I Norr förekommer 
exempelvis 5 ord sammansatta med pyjamas-, nämligen pyjamasbrud, 
pyjamasaktig, pyjamasbyxor (= träningsoverall), pyjamassamhälle, py-
jamastyper, ord som används om Söderungdomarna men som dessa 
själva inte använder. Att avläsa några avgörande skillnader vad gäller 
arten av de ord som används (”grövre”, ”finare” o s v) i det ena eller 
andra området är dock svårt. 

Till slangorden kan man möjligen också räkna det lilla ordet ba’ (å 
ja ba’!), utvecklat ur bara men med helt nya funktioner. Det är 
betydligt vanligare i Söder (1,6% av det totala antalet ord) än i Norr 
(0,7%), och dessutom tycks det i Söder användas i flera olika funktio-
ner än i Norr. Ännu större är skillnaderna för så’ä (så här), som också 
stoppas in i en mängd nya sammanhang. Typ däremot tycks vara 
vanligare i Norr än i Söder (0,3% resp. 0,1%). 

I likhet med slangorden tycks svordomar vara vanligare i Söder än i 
Norr. Även här är den procentuella andelen ca 3 gånger högre för Söder 
(Sö 0,6%, No 0,2% av det totala antalet ord), och dessutom kan man 
notera att pojkarna använder svordomar ungefär dubbelt så ofta som 
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flickorna. Som svordom har även gud räknats, ett ord som enbart 
används av flickor, medan fan nästan enbart används av pojkar. 

Siffrorna för slangliknande ord och svordomar är små, och kan 
tyckas vara försumbara. Å andra sidan är siffror som ca 2% av det 
totala antalet ord för ett enda ord (ba’, så’ä) höga, om man betänker att 
hela ordklassen adjektiv i normalt talspråk upptar ca 4%. Tendenserna 
för slangord, svordomar, ba’ och så’ä pekar också åt samma håll, 
nämligen att Söderungdomarna oftare använder sådana ord.  

 
 

Uttal  
 

Tydligare är siffrorna som rör uttalet, främst därför att de flesta ut-
talsdrag är så frekventa att materialet blir förhållandevis stort. I figurer-
na 3-8 illustreras uttalet av fem vokalljud och ett konsonantljud. 
Staplarna anger procentuell andel av olika uttalsvarianter av i, y o s v 
för Söderpojkar, Söderflickor, Norrpojkar och Norrflickor. 

Figur 3 och 4 visar stockholmsungdomarnas uttal av de två ljud 
som de själva nämner som typiska för Norr, långt i (som i tid) och långt 
y (som i typ). Redan vid en hastig blick på stapeldiagrammen ser man 
att uttalet av dessa två ljud skiljer sig mycket mellan de två områdena. I 
Norr använder framför allt flickorna i nästan 55% av de fall, där de 
uttalar ett långt i, ett mer eller mindre frikativt uttal, s k ”surrande i” 
eller ”Viby-i”, i Stockholm även kallat ”Lidingö-i” (vågräta linjer). 
Pojkarna använder detta uttal något mindre ofta, sammanlagt i 32% av 
möjliga fall. I Söder däremot tillbakavisas detta uttal helt, med 
undantag för ca 4% hos flickorna. Ännu tydligare är frikativiseringen 
av y. Bara en femtedel, 19%, av Norrflickornas långa y uttalas på det i 
stockholmskan vanliga sättet, och resten, ca 80%, är mer eller mindre 
frikativa. Även Norrpojkarna använder frikativt y, men i betydligt lägre 
andel än Norrflickorna, ca 38%. I Söder förekommer uttalet inte alls. 

Det ser alltså ut som om frikativisering av i och y används för att 
markera Norrdialekt. Draget är ganska nytt i stockholmskan, speciellt 
den extrema formen (breda ränder i staplarna). Den som använder 
frikativa i/y markerar därför dels att han/hon är ung, dels att han/hon 
bor i ett högstatusområde i norra delen av stan. Hög frekvens av 
frikativa i/y i talet markerar dessutom att talaren är en flicka. (Hög 
frekvens hos pojkar föranleder ofta kommentaren ”feminin”, ett epitet 
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som knappast är avsett som beröm, använt om män.) Draget kan alltså 
betraktas som en markör för både regional/social identitet och kön. 

 
Figur 3. Långt i-ljud.  

Figur 4. Långt y-ljud.  

Markeringarna i dessa och alla följande figurer betyder:  

diagonalrandig del av stapel = standarduttal, normalt för stockholmskan 
smalrandig del av stapel = uttal som är relativt nytt i stockholmskan 
bredrandig del av stapel = extrem variant 
fylld, svart del av stapel = gammalt, stockholmskt lågstatusuttal 
rutig del av stapel = gammalt, stockholmskt högstatusuttal 
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Ytterligare ett drag som tydligt markerar regional skillnad är uttalet av 
sj-ljudet (figur 5). Det främre uttalet, d v s när sju uttalas med samma 
sj-ljud som i fors, ansågs i början av seklet vara typiskt för kvinnor och 
kallades ”fruntimmers-sje”, medan det bakre, raspiga, ach-lautliknande 
uttalet sades tillhöra ”busspråket”. I ungdomsspråket idag är sj-uttalet 
knappast könsskiljande men däremot tydligt regionalt skiljande. I Norr 
använder både flickor och pojkar i ca en fjärdedel av fallen det främre 
sj-ljudet (rutad del av stapeln) men aldrig det bakre, achlautliknande 
(svart). I Söder är förhållandet i stort sett det omvända. Uppenbarligen 
har ungdomarna omdefinierat den sociala betydelsen av de olika 
uttalen, så att en könsmarkör har övergått till att bli en regional/social 
markör. 

 
Figur 5. sj-ljud.  

 
Markeringar: se föregående sida. 
rutig del av stapel = främre sj-ljud (som i fors); gammalt högstatusdrag 
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Figur 6. Långt ä-ljud.  

 
Markeringar: se s 329. 

 
För ä-ljudet är bilden en helt annan (figur 6). Enligt den allmänna före-
ställningen uttalar stockholmare långt ä som e (knena, steda). Det 
stämmer också för många medelålders och äldre talare. Uttalet har 
länge förföljts och ansetts vara fult och ett tecken på obildning och låg 
social status, men idag tycks draget vara på stark retur. I Norr förekom-
mer det nästan inte alls, och i Söder är det vanligast hos pojkar 
(43,7%), mindre vanligt hos flickor (17,2%) (svart markering). Den 
som använder draget förhållandevis ofta markerar alltså att han är från 
Stockholms södra förorter. 

Det märkliga är emellertid att ett i stockholmskan helt nytt uttal av 
ä har dykt upp. Det mycket öppna ä-ljud som normalt används före r 
(lära) förekommer nu i båda områdena även i ord som kläder, även o s 
v (randig markering) hos ungdomar men inte hos äldre. Detta uttal, som 
bara för några årtionden sedan i Stockholm betraktades som hopplöst 
lantligt, kan därför nu sägas signalera ”ungdom”. 

Den som sålunda då och då uttalar ord som sjuksköterska eller skit 
med ett främre sj och samtidigt använder frikativa i och y och slutligen 
också hellre uttalar kläder med ett öppet ä än med e, har med allra 
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största säkerhet sin hemort i ett högstatusområde i norrförort eller 
eventuellt i innerstan och är troligen dessutom ganska ung. Den som i 
stället ibland använder ach-lautliknande sj-ljud, växlar mellan uttal som 
kläder och kleder och aldrig använder frikativisering av i/y är med 
största sannolikhet från Stockholms södra förorter, vanligen också 
pojke. 

Ytterligare två vokalljud tycks ha undergått vissa uttalsförändringar 
under loppet av några få decennier, långt ö (figur 7) och långt a (figur 
8).  

Liksom det långa ä har ö fått ett öppnare uttal (streckat), d v s öga 
och öra uttalas ungefär likadant. Även detta uttal (av öga, röka o s v) 
betraktades tidigare i Stockholm som lantligt och närmast löjligt. Idag 
tycks det snarare vara regel än undantag i ungdomsspråket. Även om 
de extrema varianterna är vanligast i Söder, tycks inga avgörande re-
gionala/sociala skillnader förekomma. Ett öppet långt ö-ljud signalerar 
därför sannolikt att talaren tillhör ungdomsgenerationen men inte 
mycket mera. 
 
Figur 7. Långt ö-ljud.  

 
Markeringar: se s 329. 
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Figur 8. Långt a-ljud.  

Markeringar: se s 329. 

 
Mest komplicerad är slutligen bilden för långt a. Under 1900-talets 
första decennier klagade lärare och språkmän på stockholmares benä-
genhet att uttala a slutet och labialiserat, nästan som ett å (Våsagåtan), 
och draget ansågs vara typiskt för språket i lägre samhällsklasser. I den 
mån uttalet alls förekommer hos dagens unga är det ett pojkdrag, 
medan flickor inte alls använder det. Däremot använder flickor både i 
Söder och Norr mycket ofta (57–75%) ett mer eller mindre öppet a, 
som närmar sig det tyska a-ljudet. Hos pojkarna är detta uttal betydligt 
ovanligare (ca 15% i båda områdena). Uttalet ansågs förr vara ett 
typiskt högstatusdrag, använt både av kvinnor och män. Idag har det 
omdefinierats till en markör för ”kvinna” eller snarare ”ung flicka”.  

 
 

Ungdomsspråk, identitet och dialekt  
 

Det sammantagna intrycket av de diskuterade uttalsdragen är att de är i 
stark omformning. Gamla drag försvinner, nya kommer in, andra om-
definieras. Att denna omformning och omdefiniering inte sker slumpvis 
styrks av liknande skeenden i andra områden och länder (Eckert 1988, 
1991b, Habick 1991, Labov 1991, Milroy 1992, Trudgill 1983). Den 
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igångsättande faktorn är att nya generationer revolterar mot äldre även 
på det språkliga planet, eller att nya sociala konstellationer, t ex en 
social polarisering inom ett begränsat geografiskt område, tar sig 
uttryck i nya markörer i form av språkdrag, vanligen uttalsdrag, vilka i 
likhet med nya ungdomsstilar markerar sammanhållning inom gruppen 
och distans gentemot andra grupper. 

Även om användningen av slangord också tycks ha ett visst sym-
boliskt värde, förefaller den vara en svagare markör av sociala skillna-
der än uttalsdragen. I stället tycks dess huvudsakliga syfte vara att 
markera informell talstil och samtidigt kanske talarens opposition mot 
vuxensamhällets språknormer, ungefär på samma sätt som uppseende-
väckande kläder och frisyrer. 

Inte alla individer inordnar sig emellertid i grupper. I Labovs 
(1972) undersökning av ungdomsgäng i Harlem visade det sig t ex att 
vissa individer, s k lames, valde att stå utanför gängbildningarna, trots 
att de kunde ha fått bli medlemmar om de själva velat. Labov poängte-
rar att dessa ungdomar använde samma språkdrag som gängens kärn-
medlemmar, men i mindre omfattning. Även i Eckerts (1988) under-
sökning visade det sig att vissa individer både i ungdomsstil och val av 
språkdrag snarare befann sig i någon av de två huvudgruppernas 
periferi än i centrum. I den ovanstående undersökningen ingick på 
liknande sätt individer och smärre grupper, främst i Norr, vilka själva 
deklarerade att de inte anslöt sig till de vanliga gruppnormerna, något 
som också var märkbart i deras språk i det att de uppvisade lägre 
procentuell andel av vissa, socialt signifikanta språkdrag. 

Inte heller är den sociala fördelningen i de två områdena så homo-
gen som den här har framställts. Norr består i själva verket av delom-
råden med sinsemellan något olika karaktär, två områden med mycket 
hög status, ett område med något enklare villabebyggelse, bebott hu-
vudsakligen av akademiker, och ett höghusområde. Dessa skillnader 
avspeglar sig i små men märkbara skillnader mellan ungdomarna från 
de olika områdena både vad gäller användningen av vissa språkdrag 
och inställningen till den i högstatusområdet förhärskande ungdomskul-
turen. I Söder finns på liknande sätt vissa skillnader mellan ungdomar 
på teoretiska och yrkesförberedande utbildningslinjer. 

Det intressanta är emellertid att ingen av ungdomarna i Norr res-
pektive Söder i språkligt avseende avviker totalt från gruppen i övrigt, 
d v s ingen i Norr talar som ungdomarna i Söder, trots att några få av 
dem faktiskt flyttat in från söderförorter relativt sent. Tvärtom 
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använder en av dessa, en flicka, påfallande hög andel högstatusdrag. 
Ingen i Söder använder heller, annat än sporadiskt och oftast skämt-
samt, extrema högstatusdrag från Norr. 

Detta skulle kunna tolkas som att olika dialekter helt enkelt utveck-
lats i Norr och Söder, beroende både på geografiskt avstånd och den av 
ungdomarna omvittnade bristande kontakten. Denna hypotes motsägs 
emellertid av det faktum att vissa drag, t ex de i stockholmskan nya ä-, 
ö- och a-ljuden, liksom också de flesta slangorden, är gemensamma för 
de båda områdena och kanske också av det faktum att åtminstone 
Söderungdomarna skämtsamt kan härma Norrungdomarna ganska väl, 
samt slutligen också av att båda grupperna tycks ha en intuitiv kunskap 
om det sociala värdet av vissa språkdrag, som frikativa i/y, främre sj 
och slanganvändning.  

 
 

Slutord  
 
Den polarisering mellan regionalt, socioekonomiskt och demografiskt 
olika delar av stockholmsregionen som enligt Storstadsutredningen för 
närvarande pågår avspeglar sig i en motsvarande polarisering av 
ungdomsspråk och ungdomskulturer, och det visar sig att även den 
odefinierade massa som går under beteckningen ”mainstreamung-
domar” mycket aktivt omformar det sociala, kulturella och språkliga 
gods som de övertar från närmast föregående ungdomsgeneration och 
från sina föräldrar. Som grupp tar de intryck av varandra och av sin 
sociala omgivning i vidare bemärkelse och formar gemensamt nya 
normer, samtidigt som de som individer mer eller mindre medvetet 
tycks ta ställning till i vilken utsträckning de skall anpassa sig till dessa 
gruppnormer, respektive ta avstånd från dem. Långt ifrån att vara en 
amorf massa som följer modets minsta lag, tycks ungdomarna sålunda 
aktivt delta i en ständigt pågående kulturell omformningsprocess. 

Ovan diskuterade undersökning har som syfte att undersöka språket 
hos ungdomar i två strukturellt olika förorter. De refererade iaktta-
gelserna av de inspelade ungdomarnas attityder till sig själva och andra 
samt av deras olika kulturella uttryckssätt bygger helt på deras egna 
uttalanden. En mera strukturerad undersökning av mainstreamung-
domars kulturella symbolik ställd i relation till socioekonomiska 
variabler skulle sannolikt ge värdefulla inblickar i mekanismerna ba-
kom den kulturella förändringsprocessen i samhället. 
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