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Studiens syfte är att undersöka attityder till, samt användande av, dialektalt språkbruk bland 

studenter i olika årskurser på en språkinriktad högskoleutbildning. Undersökningen 

genomförs med en direkt metod i form av en enkätstudie. Resultatet visar att informanterna 

svarar enligt samma mönster men med lite olika värden på skalorna, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning. Åk 1 är mer positiva till sin dialekt men visar mindre skillnader i sitt 

språkbruk i olika situationer och sällskap. Åk 3 visar en antydan till att vara neutrala till sin 

dialekt men visar även indikationer på en större variation av sitt språkbruk. Slutsatsen är att 

det inte finns påtagliga skillnader men att åk 3 visar tecken på en större medvetenhet om sitt 

språkbruk, sannolikt för att de har studerat längre på högskolan. 
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1. Inledning 

Det är en överväldigande insikt – att förstå hur mycket vi människor påverkas av vår familj, 

våra vänner, den utbildning vi har, vårt arbete och vår miljö m.m. Det är inte bara individens 

personlighet som formas av dessa faktorer, utan även språket. Familjen ger oss till exempel ett 

visst språkbruk och vänner introducerar ett annat språk (Gunnarsdotter Grönberg 2004:1). Vi 

har även en inställning till vårt språkbruk. Vår inställning kan vara negativ, positiv eller något 

däremellan. Inte nog med att vi har en attityd till vårt eget språkbruk, vi bildar oss även en 

uppfattning om andra språkbruk/dialekter (Bijvoet 2013:122–123).  

         Det kan vara utlämnande att prata dialektalt, speciellt om man upplever att ens dialekt 

inte är omtyckt eller populär (har hög prestige), men även om man pratar med någon som 

talar med mindre dialekt. Attityder, stereotyper och fördomar är något vi alla har, men kanske 

försöker vi dölja det. Bengt Nordberg (2013) menar att det kan vara problematiskt, att få fram 

ett trovärdigt resultat när det gäller individers stereotyper, fördomar och attityder eftersom 

informanterna svarar så som de tror är socialt accepterat (s. 25–26). 

         I den här kvantitativa studien undersöks studenters attityder till sin egen dialekt, men 

även hur mycket dialekt studenterna använder och om det finns situationer då de dels väljer 

att avstå från att tala dialektalt, dels minska dialektala uttryck. Avslutningsvis kommer ett 

citat från Giles där han redogör för den stora och grundläggande frågan man vill ha svar på i 

språkattitydsforskningen: ”Why are speech variables important in evaluating others, and why 

do people speak the way they do in different social context” (Giles 1979:2, enligt Bolfek 

Radovani 2000:2). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka attityder till, samt användande av, dialektalt språkbruk bland 

studenter i olika årskurser på en språkinriktad högskoleutbildning. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

– Anser informanterna att de ändrar sitt språkbruk beroende på sällskapet? 

– Hur dialektalt anser informanterna att de talar i olika situationer? 
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– Vad tycker informanterna om sin egen dialekt jämfört med granndialekterna? 

– Finns det skillnader mellan inställning till dialektal variation mellan förstaårsstudenter 

och tredjeårsstudenter och hur kan sådana skillnader i så fall förklaras?  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer teorier och tidigare forskning om dialekter och attityder till dialekter 

att presenteras.  

 

2.1 Utmärkande för en dialekt 

Lars-Gunnar Andersson (1985) skriver att en dialekt har en viss uppsättning varianter av 

språkliga variabler. Variabler kan förekomma på olika nivåer i språket och innebär att det 

finns variation. Med detta menas att det finns flera möjliga uttryckssätt, men minst två. De 

typer av variabler som Andersson nämner är fonologiska, morfologiska, lexikala och 

syntaktiska variabler. Andersson presenterar följande exempel från varje variabeltyp. 

– Fonologisk: bakre r [R] eller främre r [r] 

– Morfologisk: huse eller huset i bestämd form 

– Lexikal: blev rädd eller vart rädd 

– Syntaktisk: Jag har sett han/honom 

 

2.2 Skalan mellan dialekt och riksspråk 

Alla individers språkbruk är mer eller mindre dialektalt. Vår varietet ligger någonstans på 

skalan mellan genuin dialekt och rikssvenska (neutralt standardspråk). Det är vanligt att dela 

in skalan mellan neutralt standardspråk och genuin dialekt i fyra nivåer: neutralt 

standardspråk, regionalt standardspråk, utjämnad dialekt och genuin dialekt (Andersson 

1985:62).  

         Genuin dialekt existerar främst på landsbygden, men idag talar inte så många en sådan 

dialekt. Självklart så skiftar antalet talare, beroende på vad som anses som genuin dialekt. 

Enligt Andersson (1985) ska skillnaderna till standardspråket gälla för samtliga språkliga 
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plan, t.o.m. meningsbyggnaden. En sådan bred dialekt kan därför vara omöjlig att begripa 

(Andersson 1985:62). 

         Utjämnad dialekt förekommer både på landsbygden och i tätorter. Här är malmöitiska 

och göteborgska några exempel. Den skånska, småländska eller värmländska dialekten vi hör 

på tv eller radio är inte genuin dialekt, dessa dialekter räknas som utjämnad dialekt. Hade det 

varit genuin dialekt skulle programmet säkerligen vara textat (Andersson 1985:63). 

         Regionalt standardspråk är en språkvariant av svenska som anses acceptabel i samtliga 

sociala sammanhang. Enligt Andersson (1985) är ett exempel på denna dialekt skånska som 

högutbildade talar i Lund, så kallad ”ädelskånska”, eller ”en sydsvensk variant av regional 

standard” (1985:63). Det finns enligt Andersson fyra eller fem regionala standardspråk i 

svenskan beroende på om man vill räkna norrländskt standardspråk tillsammans med 

uppsvenskan som utgår från Stockholm. De andra varianterna är sydsvenskt, västsvenskt, 

uppsvenskt och finlandssvenskt standardspråk (s. 63–64).  

         Neutralt standardspråk avslöjar inte talarens geografiska hemort. Dock är man inte säker 

på om något sådant språk existerar. Istället menar man att talare i så fall talar uppsvenska 

regionalspråk där Stockholm är mittpunkten (1985:64). Dialekt är på så sätt den varietet som 

talas på ett geografiskt avgränsat område. Hur stort detta område är varierar beroende på 

kontexten (1985:60–61). 

 

2.3 Dialektutjämning  

En del dialektala drag har minskat, framför allt sådana drag som skiljer sig mer från 

standardsvenska (sprakochfolkminnen.se). Försvinner den äldre dialekten i ett område är det 

inte säkert att talarna i en muntlig kommunikation väljer en dialekt närmare standardspråket. 

Istället rättar man sig efter en större närliggande tätort. Dialekter finns kvar idag, men mellan 

närliggande samhällen har skillnaderna minskat. Idag har vi fler regionala dialektutövare, men 

för 100-150 år sedan fanns sockenmål. Margareta Svahn skriver på sfoe.se att 

samhällsomvandling är en sannolik orsak till att dialekterna försvinner. Svahn menar att vi 

inte bara har gått från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle, utan också att vi flyttar runt 

mer än tidigare. Fler skaffar sig en högre utbildning än vi har gjort tidigare. Attityder och 

status är även de faktorer som orsakar dialektminskningen i Sverige enligt Svahn. 

         Eva Sundgren återskapade Bengt Nordbergs undersökning i Eskilstuna 1996, 30 år efter 

Nordbergs undersökning 1967. Sundgren kom då fram till att förändringen sker långsamt och 
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mycket var det samma. Dock fanns det vissa språkdrag som hade förändrats i större 

utsträckning än andra språkdrag. En variabel där det hade skett en förändring var i bestämd 

form plural av neutrala substantiv. I detta fall hade standardformen blivit mer frekvent 

(Sundgren 2013:106, 109–110).  

 

2.4 Hur vi varierar språket beroende på formalitetsgrad 

Individen växlar även sitt språkbruk beroende på ämne, samtalspartner och sammanhang 

(Andersson 2013:56). Eftersom det inte går att analysera en individs hela språkbruk, används 

en modell för att beskriva den språkliga variationen i några olika situationer. Andersson 

skriver att modellen består dels av en horisontell skala som illustrerar situationens 

formalitetsgrad från informell till formell och dels en vertikal skala som går från informellt 

språk till formellt språk. Med hjälp av punkter får man sedan fram en överblick hur vissa 

personer ändrar språket beroende på situationen.  

         En informell talsituation bygger på en situation där talaren är bekväm. Det kan till 

exempel vara i kompiskretsen. Motsatsen är då en situation där talaren inte känner sig trygg, 

exempelvis en intervju. Följande punkter är exempel på formellt språkbruk: mindre dialektalt 

uttal och ordval, mer skriftspråkanpassade former i uttal och meningsbyggnad och mindre 

slang och svordomar. Alla individer växlar språkbruket efter skalorna i modellen, men vi gör 

det lite olika. Vi växlar olika mycket vid olika situationer. Ett språk kan vara lämpligt i en 

situation men ses som opassande i en annan (mer formell) situation (Andersson 1985:70–73). 

En mer formell talsituation innehåller sannolikt mer standardspråkliga uttryck än en informell 

situation. Förutom att variera användandet av dialekt och standardspråk så finns det även 

andra språkliga variationer. En sådan variation kan vara mellan olika varieteter eller t.o.m. 

språk (Andersson 2013). 

         Bolfek Radovani gjorde 2000 en undersökning beträffande attityder till svenska 

dialekter. Ett av resultaten visade att informanterna använder dialekt mest i privata situationer, 

d.v.s. med familjen och kompisar. På en annan fråga som gällde om de fanns situationer där 

man skulle tala mer eller mindre dialekt, svarade 32 % att det fanns sådana situationer. 

Exempel på situationer där man minskar dialektanvändandet är om man reser i Sverige, träffar 

nytt folk eller kontaktar myndigheter. Informanternas exempel på när de talade mer dialekt är 

om man reser i hemtrakten, om man vistades med annat folk från hemorten eller känner en 

kontakt med dem man pratar med (Bolfek Radovanis 2000:49, 53–54). 
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2.5 Attityder 

Maria-Adelina Ianos, Ángel Huguet, Judit Janés och Cecilio Lapresta gjorde 2014 en 

språkattitydstudie i Katalonien, Spanien som heter Can language attitudes be improved? A 

longitudinal study of immigrant students in Catalonia (Spain). De undersökte huruvida 

studenter med invandrarbakgrund ändrar sina språkattityder när de bor i en flerspråkig och 

multikulturell miljö i Katalonien. De undersökte 72 informanters attityder till katalanska, 

spanska och engelska med en intervall på 2 år där de fick svara på samma enkät båda 

gångerna. Informanterna kom ursprungligen från Latinamerika, Afrika, Europa, Asien och 

Oceanien. 

         Resultatet visade att attityden till katalanska förbättrades men spanska och engelska 

förblev oförändrade. Det går emot tidigare forskning som visar att attityder till språk 

förändras över tid. Deras teori är att respondenterna har starka kopplingar till alla språken tack 

vare sin flerspråkiga utbildning. Under tiden informanterna förstår och blir mer familjära med 

språket i Katalonien så börjar de uppskatta det. Att veta och använda det lokala språket 

öppnar dörrar. I detta avseende är katalanska språket i centrum för utbildning, kultur och 

politik, även kunskap om Katalonien ökar möjligheterna till jobb. När informanterna sedan 

börjar tänka på arbetslivet är katalanska nyckeln till framgång. 

 

2.5.1 Attitydernas beståndsdelar 

Alla människor har olika attityder till olika saker, exempelvis attityder om olika språkbruk. I 

språkattitydforskningen finns det två olika sätt att betrakta attitydbegreppet. Det finns forskare 

som anser att attityden består av en likartad struktur. Med detta menas att attityden består av 

en enskild komponent och är på så sätt en känslomässig (emotiv) inställning. Osgood, Suci 

och Tannenbaum är exempel på forskare som förespråkar denna likartade struktur (Bijvoet 

1998:31). Den andra uppfattningen, som jag delar, om attityder är den komplexa strukturen 

som består av tre komponenter: kognitiv, emotiv och konativ. Den första komponenten, den 

kognitiva, utgörs av allt som personen tror sig veta om attitydobjektet. Denna kunskap 

grundar sig i alla upplevelser som personen varit med om eller fått kännedom om angående 

attitydobjektet. Kännedomen kan vara en mer eller mindre verklighetstrogen framställning av 

objektet. Den andra komponenten, den emotiva, sammansätter den kognitiva kunskapen med 

värdet den har för individen. Värdet kan vara positivt, negativt eller likgiltigt. Den sista 

komponenten, den konativa, omvandlar kunskapen tillsammans med ett känslomässigt värde 
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till en ambition/beredskap att agera (Deprez & Persoons 1987:125–127, se även Bijvoet 

1998:31).  

 

2.5.2 Upphovet till attityderna 

Socialpsykologiska forskare har undersökt upphovet till våra attityder, d.v.s. varför vi har 

attityder, och är eniga om de tre centrala funktionerna: 1) Efter människans behov att bilda sig 

en uppfattning om världen kategoriserar och förenklar individen intryck. På detta vis 

systematiseras kunskap. Detta är den kognitiva funktionen. 2) Efter människans behov av en 

positiv självuppfattning stödjer individen dessa centrala värden som bidrar till en sådan 

uppfattning. Detta är den emotiva funktionen. 3) Efter människans behov av att försvara sig 

mot värderingar och begär individen inte vill bli associerad med, kan en försvarsmetod vara 

att tillskriva en utomstående part som inte är en del av den egna gruppen dessa värderingar 

och begär. Detta är den konativa funktionen. Den kognitiva och emotiva funktionen är en 

väsentlig del i individens sociala identitet. Personer som strukturerar världen lika och med 

lika värderingar väljer vanligtvis varandra och hamnar på så sätt i samma vänskapskrets. 

Genom nya upplevelser och behov kan attityder lätt påverkas. Användandet av ett särskilt 

språk är ofta det som identifierar en socialgrupp. Egentligen är attityderna vi har mot ett visst 

språkbruk (en dialekt, en brytning eller ett språk) inte en uppfattning om själva språket, utan 

mot människorna som talar det (Giles m.fl. 1987:585–590, enligt Bijvoet 1998:32–33). 

 

2.6 Populära och impopulära dialekter 

En dialekt kan vara mer eller mindre omtyckt. Hög prestige indikerar att dialekten är omtyckt 

och låg prestige antyder att dialekten är mindre populär. Andersson (1985:139) skriver att det 

finns två mönster till våra attityder till dialekter – ett allmänt och ett egocentriskt. Det 

allmänna mönstret visar att dialekterna i norra och västra Sverige är mer omtyckta, d.v.s. har 

högre prestige, än de i sydöstra Sverige (Andersson 1985:139, Bolfek Radovani 2000:5). Det 

egocentriska mönstret innebär att vi har en vacklande inställning till den egna dialekten, att 

man både gillar och tycker illa om den, är alltså inte ovanligt. Granndialekterna får lägre 

prestige och sedan har vi en mer positiv bild av de dialekter som ligger längre ifrån oss. 

Andersson (1985:141) menar att det finns två orsaker till att en del dialekter får högre eller 

lägre prestige. 1: Stereotypa åsikter. Sägs det att människor från en viss region är snåla, 

självbelåtna eller till exempel arroganta är det sannolikt att dialekten kommer att ogillas. 2: 
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Maktrelationer. Vi ogillar de dialekter vars talare har mer inflytande än den egna gruppen. Till 

exempel har Stockholm mycket att säga till om och av den anledningen är det vanligt att 

stockholmska ogillas. 

 

2.7 Matched guise-test 

Socialpsykologen Wallace E. Lambert skapade en indirekt metod att mäta människors 

attityder till olika språk och olika språkvarianter. Det så kallade matched guise-testet går ut på 

att informanterna lyssnar på ett antal talare som talar olika varieteter och ska sedan bedöma 

talarnas egenskaper utefter en skala med två motsatspar. Talarna är flerspråkiga och 

förekommer två gånger utan att informanterna vet om det. Informanternas uppgift är alltså att 

gradera talarna efter en semantisk differential som kan vara en fem-, sju, eller niogradig skala 

där slutpunkterna består av två motsatta adjektiv, till exempel snäll/elak, intelligent/dum eller 

pålitlig/opålitlig (Bijvoet 1996:6, Andersson 1999:7). 

         Social status och gruppsolidaritet är de viktigaste dimensionerna man bedömer för 

språkattityder. Adjektivpar så som rik/fattig och intelligent/dum är exempel på adjektiv som 

räknas till statusdimensionen (adjektiv som är synonymer till ambition och intelligens hör till 

denna dimension). Solidaritetsdimensionen besår av adjektiv så som till exempel snäll/elak 

eller varm/kall (adjektiv som hänför sig till vänlighet och integritet räknas till denna 

dimension). Många undersökningar har fått liknande resultat, där standardtalare bedöms mer 

positivt än icke-standardtalare när adjektiven beskriver social status. Medan icke-standartalare 

bedöms mer positivt än standardtalare när adjektiven beskriver solidaritetsdimensionen. 

(Bijvoet 1996:7–8, Bolfek Radovani 2000:1).  

         I denna undersökning finns det en fråga som ser ut som ett matched guise-test, dock får 

informanterna inte höra en talare som i traditionella test. Här ska de endast fylla i på skalorna 

efter hur de minns att en talare låter, detta eftersom alla bedömer sin egen dialekt. Genom 

denna fråga kommer det gå att läsa ut flera saker, inte bara om de fyller i positivt eller 

negativt, utan också om de värderar solidaritet- eller statusdimensionen högre. Denna fråga är 

en av de centrala frågorna för undersökningen och därför är det viktigt att känna till vad ett 

matched guise-test är och vad som det ger svar på. 
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3. Material och metod  

Språkattitydundersökningar kan genomföras med tre olika metoder: innehållsanalys, indirekta 

metoder och direkta metoder (Bolfek Radovani 2000:7). Eftersom syftet med min studie är att 

få en uppfattning om olika årskursers attityder till dialekter, drog jag slutsatsen att en 

kvantitativ undersökning var den mest lämpliga metoden. Det skulle även vara möjligt att 

använda en kvalitativ metod och göra några djupare intervjuer för att ta reda på 

informanternas attityder i de olika grupperna. Denna metod skulle dock endast bidra med en 

mindre grupps attityder och inte en hel årskurs. Jag ville få en övergripande uppfattning om 

två grupper för att försöka se ett samband och därifrån kunna dra slutsatser.  

         I den här kvantitativa studien har en direkt metod använts i form av en enkät. Enkätens 

frågor är en blandning av öppna frågor och likertskalor. En likertskala undersöker beteenden 

eller attityder med svarsalternativ som går från en extrempunkt till den andra, exempelvis 

”stämmer helt” till ”stämmer ej”. Den första gruppen som svarade på enkäten fick den i en 

pappersversion. Vid detta tillfälle var jag närvarande för att besvara potentiella frågor men 

även för att förklara och försäkra informanterna om till exempel att deras svar inte skulle 

missbrukas (läs mer om etiska överväganden i avsnitt 3.7). Den andra gruppen fick svara på 

enkäten på nätet pga. att de inte hade föreläsningar tillsammans längre, utan läste olika kurser. 

Till detta tillfälle hade jag skrivit förklaringar och förtydliganden till de frågor som jag fick 

kommentarer på från första gruppen.  

 

3.1 Enkätens innehåll 

Enkäten inleds med frågor angående informanten. Frågorna handlade om kön, ålder, ort/land 

informanten bodde första 10 åren av sitt liv, hur informanten definierar en dialekt och vilken 

dialekt informanten anser sig tala. Sedan fortsatte enkäten med frågor angående 

informanternas uppfattning om sitt eget språkbruk och attityder. Fråga 5 behandlade hur ofta 

man anser att man använder sig av dialekt/dialektala drag och om det var så att informanten 

var osäker på vad det innebar, hade jag några exempel som att man t.ex. böjer ”flicker” 

istället för ”flickor” eller ”huse” istället för ”huset”. Denna fråga bestod av tre olika aspekter 

(a, b, c) med sex alternativ till varje aspekt. Aspekterna var: a – Med folk du inte känner, b – 

Med bekanta, c – Med nära vänner/partner. De sex alternativen var en skala där ena 

extrempunkten var ”inte alls” och den andra var ”dagligen”.  
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         Fråga 6 handlade om hur dialektalt man anser sig tala. Frågan har två aspekter – a och b. 

På a skulle informanterna utgå från officiella sammanhang och b var motsatsen, inofficiella 

sammanhang. På denna fråga var skalan femgradig där extrempunkterna var ”det hörs inte alls 

varifrån jag kommer” och ”man hör på vilka ord jag använder, hur jag böjer dem och även på 

mitt uttal varifrån jag kommer”. Fråga 7 behandlade vad informanterna har för känslor för a – 

sin egen dialekt och b – granndialekten. Återigen är skalan sexgradig med extrempunkterna 

”mycket negativa” och ”mycket positiva”.  

         För att ta reda på hur informanterna uppfattar att deras egen dialekt låter, konstruerades 

en fråga som påminner om ett matched guise-test med en semantisk differential-skala. Skalan 

bestod av sex graderingar mellan adjektivparen, tre positiva och tre negativa steg att beskriva 

hur någon låter. En sjugradig skala anses som optimal i dessa frågor, men i denna 

undersökning användes en jämn skala för att tvinga informanterna att välja det positiva 

adjektivet eller det negativa (Bijvoet 1996:6). I traditionella matched guise-test får 

informanterna lyssna på inspelningar och därefter fylla i hur de bedömer talaren. I denna 

undersökning fick informanterna endast fylla i, eftersom alla skulle bedöma olika dialekter 

och inte en och samma. Hälften av adjektiven beskriver solidaritetsdimensionen och de 

resterande adjektiven beskriver statusdimensionen (se mer i tabell 1). Adjektivparen är 

indelade efter Bijvoets (1998) uppställning och de adjektiv som Bijvoet inte hade med har 

blivit kategoriserade av mig.  

 

Tabell 1: Status- och solidaritetsdimensionen 

Dimension 

Status Solidaritet 

Lågutbildad/Högutbildad Hård/Mjuk 

Fattig/Rik Elak/Snäll 

Misslyckad/Framgångsrik Ledsen/Glad 

Ointelligent/Intelligent Opålitlig/Pålitlig 

Passiv/Aktiv Osympatisk/Sympatisk 

Irriterad/Nöjd Osocial/Social 

  

 

En sexgradig skala användes även när informanterna skulle beskriva hur ofta de använder sig 

av dialekt/dialektala drag och på frågan om hur bred dialekt informanterna anser sig tala. 

Likaså i detta fall användes alltså en jämn skala för att tvinga informanterna att välja om de 
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gör det mer eller mindre.  

         Det material som jag samlar in kommer att sammanställas i olika tabeller. Tabellerna 

kommer att visa hur informanterna i de olika urvalsgrupperna valde att svara och ett 

medelvärde från varje tabells svar kommer även att presenteras. Från de frågorna där 

informanterna har fått skriva ett eget svar så kommer vartannat svar från åk 1 att redovisas 

och vartannat svar från åk 3. På frågan om hur informanterna definierar en dialekt delar jag in 

informanterna i tre olika grupper, de som har med båda kriterierna, de som har med det ena 

och de som inte har med något. 

 

3.2 Urvalsgrupper 

Jag valde studenter åk 1 och 3 som studerar språk och kommunikation på en högskola och 

jämföra dessa resultat med varandra. En förutsättning för att kunna göra en trovärdig och 

rättvisande jämförelse var att båda urvalsgrupperna bestod av ett relativt liknande antal. 

Förstaårsstudenterna (jag kommer att hänvisa till dem som urvalsgrupp 1 eller åk 1 framöver) 

bestod av totalt 24 personer, varar 18 har angett sig som kvinnor, 6 som män och 0 som annat. 

Tredjeårsstudenterna (kommer framöver hänvisas som urvalsgrupp 2 eller åk 3) består av två 

olika årgångar. Åk 3 svarade på enkäten men på grund av att de inte var så många fick de som 

gick åk 3 året därpå även svara på samma enkät. Urvalsgrupp 2 blev på så sätt totalt 35 

personer, där 22 fyllde i att de är kvinnor, 6 klassificerade sig som män och 0 personer ville 

klassificera sig som annat. 

 

3.3 Bortfall 

Informanterna som inte uppfyllde kravet om att ha bott i Sverige under de första tio åren av 

sina liv kunde inte räknas med i undersökningen. Detta beror på att förmågan vi har att kunna 

anamma en dialekt och höra skillnader på dialekter är som starkast när man är barn 

(sprakochfolkminnen.se). Därför utfrågades informanterna om vilka orter och länder de har 

bott i de första 10 åren av sina liv. Bortfallet hos urvalsgrupp 1 blev på så sätt 2 personer av 

24 informanter. Alla studenter i urvalsgrupp 1 har svarat på enkäten, men vissa valde att inte 

fylla i något svar på alla frågor. Av de 35 informanterna i urvalsgrupp 2 valde 28 att svara på 

enkäten. Bortfallet hos urvalsgrupp 2 blev då 7 personer. 
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3.4 Urvalsgrupp 1 

Nedan följer en sammanställning av fördelningen av de studenter som uppfyllde kravet i 

urvalsgrupp 1. Tabellen visar fördelningen mellan könen, deras medelålder, och den totala 

medelåldern i hela urvalsgruppen. 
 

Tabell 2: Ålder och könsfördelning i åk 1 

Kön Antal Medelålder 

Män 6 24,8 år 

Kvinnor 16  23,1 år 

Annat – – 

   

Totalt 22 23,5 år 
 

Majoriteten i denna urvalsgrupp hade bott i Mälardalen under de första 10 åren. I den här 

undersökningen räknas Stockholm, Västerås, Uppsala, Strängnäs, Köping, Eskilstuna och 

Kungsör som Mälardalen. Gislaved, Vetlanda och Dalarna var de svar som inte ligger i 

Mälardalen. Slutligen var det fem som hade flyttat runt en del och bott på flera ställen i 

Sverige och även utomlands. 14 kommer från Mälardalen, 3 har flyttat till Västerås och 5 har 

antingen flyttat runt på flera ställen eller bott utomlands. Informanternas hemort har inte varit 

avgörande för att vara med i undersökningen eller inte. Samtliga har därför räknats med. 
 

3.5 Urvalsgrupp 2 

I tabell 3 följer en sammanställning av fördelningen av de studenter som uppfyllde kravet i 

urvalsgrupp 2. Tabellen visar fördelningen mellan könen, deras medelålder, och den totala 

medelåldern i hela urvalsgruppen 

 

Tabell 3: Ålder och könsfördelning i åk 3 

Kön Antal Medelålder 

Män 6 26,6 år 

Kvinnor 22 25,3 år 

Annat – – 

   

Totalt 28  25,6 år 
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Cirka hälften av informanterna i denna urvalsgrupp kommer från Mälardalen. Göteborg, 

Småland, Jönköping, Östersund och Åland (har svenska som officiellt språk och räknas på så 

sätt med) var andra svar. Även i denna grupp fanns det några som hade flyttat runt en del eller 

bott utomlands.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Eftersom syftet är att undersöka attityder till samt användande av dialektalt språkbruk bland 

studenter i olika årskurser riktar sig undersökningen till två grupper. Jag ansåg därför att en 

kvantitativ undersökning var bäst lämpad till studien för att kunna se ett medelvärde för de 

olika grupperna och på så sett se om det förekommer märkbara skillnader. På grund av att det 

är tämligen få studenter i urvalsgrupp 1 och 2 kommer det inte vara möjligt att dra fasta 

slutsatser, utan jag kommer få dra slutsatser med förståelse för att resultatet skulle kunna 

ändras om fler informanter hade deltagit. Undersökningens reliabilitet dras därför ner. De 

adjektivparen jag själv var tvungen att kategorisera kan även ha påverkat resultatet. Frågorna 

på enkäten är som nämnts ovan slutna med fasta svarsalternativ, därför finns det säkerligen 

informanter som fick fylla i ett svar som inte stämde helt med deras uppfattning, vilket kan ge 

resultatet en viss missvisning. 

         Även om en enkätundersökning kan vara ett effektivt sätt att få in många svar, så är det 

inte en vattentät metod. I enkäter som handlar om folks personliga åsikter och inställningar 

finns risken att folk fyller i så som de tror är rätt och social accepterat (Sundgren 2013:26) 

och detta resulterar i att man inte får ett tillförlitligt resultat. Enkäten som användes till 

undersökningen bestod till stor del av frågor där svarsalternativen var förbestämda. Sådana 

frågor leder till att flexibiliteten för specifika svar försvinner för testpersonen. Även 

möjligheten att ställa en följdfråga försvinner när man använder sig av enkäter. Ett av svaren 

man får kan vara en intressant vinkel eller aspekt man inte har tänkt på tidigare men som man 

vid en enkätundersökning inte kommer åt att undersöka vidare (Byström & Byström 

2011:80). 
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3.7 Etiska överväganden 

Innan båda urvalsgrupperna fick svara på enkäten informerades de om enkätens syfte och hur 

frågorna såg ut. Deras medverkan var frivillig och det var även alla frågorna ifall 

informanterna inte ville svara på en viss fråga. Enkäten var anonym och ingen information om 

informanterna var relevant förutom den som enkäten frågade efter i början. De informerades 

även om att enkäterna inte skulle missbrukas och att obehöriga ej skulle ta del av enkätsvaren. 

Trots att informanternas hemort är identifierande, togs beslutet att det skulle vara med i 

metod- och materialavsnittet. Detta pga. att ingen informant kopplas samman med någon 

hemort. 

  

4. Resultat 

Eftersom det kan vara missvisande att redovisa resultat i procent när antalet deltagare inte är 

så högt (se Byström & Byström 2011), kommer resultaten i undersökningen att presenteras i 

antal. Resultaten är sammanställda i medelvärde som scb.se rekommenderar eftersom 

medelvärde är mest lämpat i undersökningar där svaren i t.ex. tabeller eller skalor inte visar 

olika extrempunkter.  

 

4.1 Informanternas beskrivningar av begreppet dialekt 

4.1.1 Åk 1 

På frågan om hur informanterna skulle definiera en dialekt är det ett fåtal som har skrivit en 

liknande beskrivning som sprakochfolkminnen.se beskriver en dialekt. (”En språkart som 

talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område”, sprakochfolkminnen.se). Här 

behövdes två saker skrivas med för att beskrivningen skulle stämma överens med denna 

definition, utmärkande språkdrag och avgränsat område. Nedan följer ett systematiskt urval 

där vartannat enkätsvar redovisas från gruppen som fick med båda kriterierna. För de 

resterande svaren i åk 1, se bilaga 2. (En person valde att inte svara på denna fråga.)  

 
A1: ”En geografisk språkskillnad.” 

A2: ”Ett sätt att prata beroende på geografisk härkomst.” 
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I den första gruppen var det endast 4 av 21 personer som skrev en överensstämmande 

definition med sprakochfolkminnen.se. Många andra skrev istället en definition som hade ett 

av kriterierna, medan den tredje gruppen inte fick med något. Dessa svar stämde på så sätt 

inte så bra överens med sprakochfolkminnen.se. Gruppen som hade dessa definitioner 

redovisas nedan som den första gruppen, med vartannat enkätsvar. 

 
A3: ”Ett sätt att prata.” 

A4: ”Sättet man pratar på, tonläge, böjningar av ord osv.” 

A5: ”Dialekt är när någon böjer ordens uttal på ett sätt som skiljer sig från mitt.” 

A6: ”Sätt att formulera muntlig.” 

 

Dessa svar är dels lite abstrakta men de saknar även båda kriterierna att en dialekt ska talas 

inom ett avgränsat område och ha säregna språkdrag, något som de första exemplen lyfter 

fram. I den här gruppen var det 7 personer av 21 som skrev en definition utan kriterierna. 

Vidare blev det en grupp som nämnde det ena kriteriet (om en specifik språkart eller specifikt 

område) men inte det andra kriteriet. De redovisas som de andra två grupperna med vartannat 

enkätsvar. 

 
A7: ”Den melodi eller främst av allt det sättet att tala i varje del av landet eller språket.” 

A8: ”Dialekt är geografiskt baserad samt kontext och bakgrundsburen.” 

A9: ”Ett sätt att tala som hör till en plats.” 

A10: ”En differens i uttal och användning av ord. Även meningsuppbyggnad (uteblivna ord t.ex.).” 

A11: ”Det som avviker från `rikssvenskan´ baserat på vart man/ens föräldrar kommer från.” 

 

Den största gruppen i urvalsgrupp 1 definierade begreppet dialekt med hjälp av ett av 

kriterierna från hemsidan sprakochfolkminnen.se. De var totalt 10 informanter som 

kategoriserades in i denna grupp. 

 

4.1.2 Åk 3 

I urvalsgrupp 2 fanns många beskrivningar som stämde bra överens med hur 

sprakochfolkminnen.se formulerar definitionen. Det var 12 informanter av 28 som passade in 

i den första gruppen. Samma systematiska urval som för åk 1 presenterar den här gruppens 

definitioner i åk 3. Alla de definitioner i åk 3 som inte redovisas här, se bilaga 3: 
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B1: ”En dialekt är en språklig varietet som talas inom ett begränsat geografiskt område.” 

B2: ”Grammatik och fonetiska drag relaterat till geografiskt område.” 

B3: ”Särskilda ord och uttryck, speciella uttal på vissa bokstäver. Talas inom ett visst område.” 

B4: ”En uppsättning regionalt begränsade talspråkliga uttalsvarianter.” 

B5: ”Regionalt och lokalt språkdrag, dialekt är sammankopplat med vart du bor (uttal, böjning, syntax etc.)” 

B6: ”En språkvariant kopplat till ett visst geografiskt område.” 

 

Som i urvalgrupp 1 fanns det även i denna urvalsgrupp en del studenter som har fått med det 

ena kriteriet men inte skrivit det andra. Här var det 9 av 28 informanter som kategoriserades i 

denna grupp. Dessa definitioner lyder: 

 
B7: ”En dialekt är en variation av ett språk. En dialekt markeras av variation i t.ex. ordförråd, grammatik, 

prosodi etc. jämfört med andra dialekter av samma språk.” 

B8: ”Man talar olika dialekter utifrån geografisk placering.” 

B9: ”Språknyans.” 

B10: ”Satsmelodi och ordförråd.” 

B11: ”En ton eller variation av hur man uttalar ord. Enkelt uttryckt: Dialekter är språkliga och uttalsmässiga 

variationer människor emellan.” 

 

Några informanters definitioner i urvalsgrupp 2 saknade dock de båda kriterierna. Dessa svar 

skrevs som följande: 

 
B12: ”Mycket utdrag på ord.” 

B13: ”Hur en person talar/hur låter personen när den talar.” 

B14: ”En dialekt är hur en person uttrycker sig i ordval.” 

B15: ”-” 

 

4.2 Rapporterat eget användande av dialektala drag 

Nästa del av enkäten behandlade informanternas språkbruk. Fråga 5 behandlade (som nämnt i 

avsnitt 3.1) hur ofta man anser att man använder sig av dialekt/dialektala drag. Fråga 5 bestod 

av tre olika aspekter (a, b, c) med sex alternativ till varje situation. Nedan redovisas resultatet 

för fråga 5A i tabell 4. 
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Tabell 4: Användande av dialektala drag med folk du inte känner 

 1. Inte alls 2. Sällan 3. Relativt 
sällan 

4. Ibland 5. Ofta 6. Dagligen 

Åk 1 
22st 

  4 6 2 3 2  5 
 

Åk 3 
28st 

  5 3 6 5 3 6 

Medelvärde 
åk 1 

     3,36 

Medelvärde 
åk 3 

     3,5 

 

Tabell 4 visar hur svaren är fördelade mellan de yttre alternativen i åk 1 men mer blandat i åk 

3. Alternativ 1 ”inte alls”, 2 ”sällan” och 6 ”dagligen” har fått flest svar i åk 1 och därefter 

blev de mer neutrala alternativen ifyllda på skalans mitt och positiva sida. Åk 3 var mer 

kluvna och svarade väldigt olika. Medelvärdet hos åk 1 blev 3,36 vilket tyder på en relativt 

neutral uppfattning. Medelvärdet visar 3,5 i åk 3 och ger också intrycket av en mer neutral 

uppfattning. Nedan redovisas resultatet för användande av dialektala drag med bekanta i 

tabell 5. 
 

Tabell 5: Användande av dialektala drag med bekanta 

 1. Inte alls 2. Sällan 3. Relativt 
sällan 

4. Ibland 5. Ofta 6. Dagligen 

Åk 1 
22st 

3   4 2 3 3   7 
 

Åk 3 
28st 

1 5 2 6 8 6 

Medelvärde 
åk 1 

     3,9 

Medelvärde 
åk 3 

     4,17 

 

Flest informanter i åk 1 har kryssat i på skalans yttrepunkt, alternativ 6 ”dagligen”. Därefter 

blir det en relativt jämn fördelning av svaren, dock har alternativ 2 ”sällan” också fått ett 

högre svarsantal. Därpå följer de resterande alternativen med någorlunda jämna svarsantal. 

Här slutade medelvärdet i åk 1 på 3,9. Åk 3 fyllde vad gäller denna aspekt i mest på skalans 

positiva del. Här fanns mer enighet om att de tre första alternativen som alla beskriver ett 

mindre frekvent användande inte var aktuella på denna aspekt. Det visar medelvärdet på 

denna fråga: 4,17. I tabell 6 framgår informanternas svar på frågan om användande av 
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dialektala drag med nära vänner/partner. 
 

Tabell 6: Användande av dialektala drag med nära vänner/partner 

 1. Inte alls 2. Sällan 3. Relativt 
sällan 

 4. Ibland 5. Ofta 6. Dagligen 

Åk 1 
22st 

4 2 3 1 3 9 
 

Åk 3 
28st 

- 7 2 4 4 11 

Medelvärde 
åk 1 

     4,09 

Medelvärde 
åk 3 

     4,64 

 

Skalans extrempunkter blev mest frekvent använt i åk 1 men den positiva delen förblev i 

majoritet. Det visar medelvärdet som hamnade på 4,09. Alternativ 2 ”sällan” och 4 Ibland” 

fick minst antal svar i åk 1. På samma sätt har åk 3 valt alternativ 6 ”dagligen” med marginal, 

även om alternativ 2 ”sällan” fick 7 svar visar tabellen att gruppen generellt är på den positiva 

sidan. Här visar medelvärdet en högre siffra än tidigare, 4,64. 
 

4.3 Rapporterad grad av dialektala drag 

Fråga 6 handlade om hur dialektalt man anser sig tala. Frågan har två aspekter – a och b. På a 

skulle informanterna utgå från officiella sammanhang och b var motsatsen, inofficiella 

sammanhang (läs mer om frågans utformning i avsnitt 3.1). I tabell 7 redovisas resultatet från 

båda urvalsgrupperna på fråga 6a.  
 

Tabell 7: Grad dialektala drag i officiella sammanhang 

 1. Det hörs inte 
alls varifrån jag 

kommer 

2.  3. Man hör på mitt 
uttal/satsmelodi 

varifrån jag kommer 

4. 5. Man hör på vilka 
ord jag använder, hur 

jag böjer dem och 
även på mitt uttal 

varifrån jag kommer 

Åk 1 
21st 2 4 9 2 4 

Åk 3 
28st 8 8 8 3 1 

Medelvärde 
åk 1 

    3,09 

Medelvärde 
åk 3 

    2,32 
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I åk 1 fick alternativ 3 flest antal svar med marginal. Av de resterande alternativen fyllde 

informanterna i samma antal på båda sidor av alternativ 3 och därför hamnade medelvärdet på 

3,09. En person valde att inte svara på denna fråga i åk 1. Åk 3 fyllde i flest svar i mitten och 

mot den negativa delen av skalan. Den positiva sidan fick enbart 4 svar och endast en av de 

informanterna har fyllt i nummer 5. Medelvärdet blev på så sätt 2,32. På b-aspekten redovisas 

svaren i tabell 8 grad dialektala drag i inofficiella sammanhang. 

 

Tabell 8: Grad dialektala drag i inofficiella sammanhang 

 1. Det hörs inte 
alls varifrån jag 

kommer 

2.  3. Man hör på mitt 
uttal/satsmelodi 

varifrån jag kommer 

4. 5. Man hör på vilka 
ord jag använder, hur 

jag böjer dem och 
även på mitt uttal 

varifrån jag kommer 

Åk 1 
22st 

3 3 7 3 6 

Åk 3 
28st 

5 10 5 4 4 

Medelvärde 
åk 1 

    3,27 

Medelvärde 
åk 3 

    2,71 

 

På fråga 6b fick alternativ 3 och 5 flest svar i åk 1. De resterande alternativen 1, 2 och 4 fick 

alla samma svarsantal. De flesta svarade här på den positiva sidan av skalan men medelvärdet 

blev 3,27. I åk 3 blev det däremot en fortsatt negativ användning av skalan med ett 

utstickande svarsantal på alternativ 2. Medelvärdet förblev därför en låg siffra 2,71, men en 

aning högre än den tidigare aspekten. 

 

4.4 Rapporterade inställningar till den egna dialekten och 

granndialekten 

På fråga 7 skulle informanterna kryssa i det alternativet som stämde mest överens med deras 

känslor för dels sin egen dialekt och dels för granndialekten. Resultatet blev följande för hur 

informanterna ställde sig till den egna dialekten. 
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Tabell 9: Inställningar till den egna dialekten 

 1. Mycket 
negativa 

2. Negativa 3. Finns 
finare 

 4. Helt ok 5. Positiva 6. Mycket 
positiva 

Åk 1 
22st 

- - 4 6 7 5 
 

Åk 3 
28st 

- 3 5 14 2 4 

Medelvärde 
åk 1 

     4,59 

Medelvärde 
åk 3 

     3,96 

 

Majoriteten i åk 1 var nöjda med sin dialekt och har fyllt i på den positiva delen av skalan och 

några få anser att de har en mer negativ upplevelse till sin dialekt. Medelvärdet blev på denna 

fråga 4,59 och visar tecken på att vara klart positivt. Åk 3 visar även tecken på en positiv 

upplevelse till den egna dialekten och har ett medelvärde som är 3,83. Resultatet på b-

aspekten visas i tabell 10. 
 

Tabell 10: Inställningar till granndialekterna 

 1. Mycket 
negativa 

2. Negativa 3. Finns 
finare 

 4. Helt ok 5. Positiva 6. Mycket 
positiva 

Åk 1 
22st 

- 1 3 10 5 3 
 

Åk 3 
28st 

1 2 12 9 3 1 

Medelvärde 
åk 1 

     4,27 

Medelvärde 
åk 3 

     3,5 

 

Hur informanterna anser att deras känslor är för granndialekterna visade sig skilja sig från hur 

de kände för sin egen. Färre i åk 1 är ”mycket positiva”/”positiva” till granndialekten än till 

den egna dialekten De svarar mer neutralt, men majoriteten var fortfarande positivt inställa till 

dessa dialekter. Dock var ett fåtal i åk 1 negativt inställda. Medelvärdet blev ändå en positiv 

siffra: 4,27. I åk 3 var gruppen relativt enig om att alternativ 3 ”finns finare” stämde bäst 

överens med deras känslor till granndialekterna. Alla svarsalternativ på skalan är ifyllda i åk 

3. Medelvärdet blev lägre än till den egna dialekten men blir ändå relativt positiv, 3,5. 
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4.5 Rapporterade uppfattningar om dialekter 

På fråga 8 har inte alla informanter i åk 1 svarat på alla adjektivpar, de valde att hoppa över 

vissa. Tabell 11 redovisar resultatet för hur den egna dialekten låter enligt åk 1. 
 

Tabell 11: Hur den egna dialekten låter åk 1 

Negativa ord 1 2 3 4 5 6 Positiva ord 

Hård - 1 7 7 1 6 Mjuk 
Elak - 1 5 5 3 5 Snäll 
Lågutbildad - 2 5 5 7 1 Högutbildad 
Fattig - 2 2 13 2 - Rik 
Misslyckad - - 7 8 5 - Framgångsrik 
Irriterad 1 2 3 8 5 1 Nöjd 
Ledsen - 2 3 4 7 5 Glad 
Opålitlig - - 3 11 3 3 Pålitlig 
Osocial - 2 3 7 5 5 Social 
Ointelligent - 2 4 7 6 1 Intelligent 
Osympatisk - 1 8 8 2 - Sympatisk 
Passiv 1 - 4 9 5 3 Aktiv 
        
Totalt 2 15 54 92 51 30  

 

Urvalsgrupp 1 har överlag varit positiva till hur den egna dialekten låter. En del har fyllt i de 

mest positiva extrempunkterna så som ”mjuk, ”glad” och ”social”, till skillnad från de mest 

negativa punkterna. Där har endast två adjektiv blivit ifyllda, dessa är ”irriterad” och ”passiv”. 

Majoriteten av informanterna har använt den positiva sidan av skalan, men det minst negativa 

alternativet av ”negativa sidan” är även ifyllt till alla adjektivpar, d.v.s. alternativ 3. Alternativ 

4 är med marginal den nivå som störst antal studenter anser stämmer överens med deras 

uppfattning om hur den egna dialekten låter. Alternativ 3 och 5 har näst intill samma antal 

svar, 51 respektive 54. Därefter kommer nivå 6 som är det mest positiva alternativet. 

Alternativ 2 är ett av de minst ifyllda alternativen tillsammans med alternativ 1. Alternativ 1 

är däremot den nivå som har knappt något adjektivpar ifyllt alls. För adjektivparens 

medelvärden, se tabellerna 13 och 14. I tabell 12 framgår det hur åk 3 anser att den egna 

dialekten låter. 
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Tabell 12: Hur den egna dialekten låter åk 3 

Negativa ord 1 2 3 4 5 6 Positiva ord 
Hård 2 3 10 7 4 2 Mjuk 
Elak 1 1 10 9 3 4 Snäll 
Lågutbildad - 4 7 10 7 - Högutbildad 
Fattig - 2 9 13 4 - Rik 
Misslyckad - 2 8 15 3 - Framgångsrik 
Irriterad 1 6 6 6 6 3 Nöjd 
Ledsen 1 3 9 8 6 1 Glad 
Opålitlig - 2 4 11 8 3 Pålitlig 
Osocial 3 3 10 7 4 1 Social 
Ointelligent - 3 5 12 6 2 Intelligent 
Osympatisk 1 4 5 13 3 2 Sympatisk 
Passiv 3 3 12 6 4 - Aktiv 
        
Totalt 12 36 95 117 59 18  

 

Alla informanter i denna urvalsgrupp har kryssat i på alla adjektivpar. De positiva orden har 

fått fler svar än de negativa men lika många extrempunkter har blivit ifylla på den positiva 

sidan som den negativa i åk 3. Alternativ 3 och 4 har fått ett relativt liknande resultat. De har 

totalt fått 95 och 117. På nummer 3 har ”passiv” fått flest svar men även ”hård”, ”elak” och 

”osocial” har fått fånga svar. ”Framgångsrik” på nummer 4 har blivit mest ikryssat, men 

många har även fyllt i ”rik”, ”intelligent” och ”sympatisk”. Alternativ 1, och 6 har fått 

någorlunda liknande svarsantal. Antalet svar på alternativ 1 är 12 och alternativ 6 fick 18. 

”Högutbildad/lågutbildad”, ”rik/fattig” och ”framgångsrik/misslyckad” har fått de mest 

samlade svaren eftersom ingen av adjektivparen har fått någon av extrempunkterna ifyllda. 

Nedan i tabell 13 redovisas medelvärden för statusdimensionen åk 1 och 3 som kommer från 

tabell 11 och 12.  

 

Tabell 13: Statusdimensionen åk 1 och åk 3 

Statusdimensionen åk 1 Statusdimensionen åk 3 

Adjektivpar Medelvärde Adjektivpar Medelvärde 

Lågutbildad/Högutbildad  4 Lågutbildad/Högutbildad 3,71 

Fattig/Rik 3,78 Fattig/Rik 3,67 

Misslyckad/Framgångsrik 3,9 Misslyckad/Framgångsrik 3,67 

Ointelligent/Intelligent 4 Ointelligent/Intelligent 3,96 

Passiv/Aktiv 4,13 Passiv/Aktiv 3,17 

Osocial/Social 4,36 Osocial/Social 2,32 

    

Totalt 4,02 Totalt 3,58 
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I tabellen kan man utläsa att 4 av 6 adjektivpar har fått minst en 4 på den sexgradiga skalan i 

åk 1. De positiva adjektiven ”högutbildad”, ”intelligent”, ”aktiv” och ”social” var de som fick 

minst en 4. De sista två positiva adjektiven, ”rik” och ”framgångsrik” i åk 1 fick mindre och 

hamnade på den mest positiva delen av skalans negativa del. Trots en ”negativsiffra” så är det 

ändå ett högt medelvärde som är väldigt nära att vara en 4. Medelvärdet för hela 

statusdimensionen i åk 1 blev 4,02 som innebär att det finns en övervikt mot det positiva till 

den egna dialektens prestige.  

         Inget adjektivpar i urvalsgrupp 2 har fått ett medelvärde över 4 i statusdimensionen. Här 

har 5 av 6 adjektivpar fått ett medelvärde på 3 och det sista paret fick en lägre siffra. Det går 

att se en liten skillnad i åk 3 mellan de två adjektivparen som värderades sämre och de andra 

fyra paren som fick ett högre medelvärde. ”Passiv/aktiv” och ”osocial/social” värderades som 

lägst i urvalsgrupp 2, men som högst i urvalsgrupp 1. Urvalsgrupperna är överens om att 

någon som talar ens egen dialekt låter intelligent och högutbildad. Medelvärdet för hela 

dimensionen blev 3,58 i åk 3. För medelvärdet från solidaritetsdimensionen, se tabell 14, som 

också kommer från tabell 11 och 12. 

 

Tabell 14: Solidaritetsdimensionen 

Solidaritetsdimensionen åk 1 Solidaritetsdimensionen åk 3 

Adjektivpar Medelvärde Adjektivpar Medelvärde 

Hård/Mjuk  4,18 Hård/Mjuk  3,5 

Elak/Snäll 4,31 Elak/Snäll 3,85 

Ledsen/Glad 4,47 Ledsen/Glad 3,64 

Opålitlig/Pålitlig 4,3 Opålitlig/Pålitlig 4,21 

Osympatisk/Sympatisk 3,57 Osympatisk/Sympatisk 3,67 

Irriterad/Nöjd 3,85 Irriterad/Nöjd 3,67 

    

Totalt 4,11 Totalt 3,75 

 

Även i solidaritetsdimensionen fick 4 av 6 adjektivpar ett medelvärde över 4 i åk 1. De sista 

två som fick under 4 var ”sympatisk” och ”nöjd”. ”Glad” fick ett relativt högre svarsantal än 

något annat adjektivpar på solidaritetsdimensionen. Här var åk 1 som mest överens. Överlag 

fick dessa adjektiv på solidaritetsdimensionen positivare respons än adjektiven på 

statusdimensionen. Skillnaden är marginell men värd att notera. I åk 1 blev medelvärdet för 

solidaritetsdimensionen 4,11. Till skillnad från den första dimensionen har ett adjektivpar fått 
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över 4 i medelvärde i åk 3 och det var pålitlig. Inget par i den här dimensionen har fått under 

3. Medelvärdet visar därför en högre siffra 3,87, än hos den tidigare dimensionen i åk 3.  

 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  

Frågan angående hur informanterna definierar en dialekt visar att det finns tre olika grupper 

som väljer att definiera en dialekt på olika sätt. Den ena gruppen är utförlig och har en 

formulering som är synonym med en allmän definition. De andra grupperna är inte lika 

exakta. Dessa tre typer av beskrivningar hittar jag i båda urvalsgrupperna, men är lite olika 

fördelade. Urvalsgrupp 1 har flest beskrivningar som inte stämmer med definitionen eller 

stämmer delvis. I urvalsgrupp 2 var dock gruppen som var närmast definitionen på 

sprakligt.se flest. Anledningen till att en grupp inte skriver en liknande definition kan vara ett 

bristande intresse för dialekter. Per Axelsson och Petra Rannestam skriver i sitt 

examensarbete från 2003 Motivation och intresse: en fallstudie vid en folkhögskola att om 

man har intresse för något lägger man mycket tid på det. Det skulle kunna vara fallet för de 

flesta i urvalsgrupp 1. Att gruppen som har den mest överensstämmande definitionen i 

urvalsgrupp 2 är störst kan även bero på att de har studerat längre på utbildningen, men 

eftersom undersökningen inte gjordes när de gick första året är detta bara min teori. En annan 

orsak till att den största gruppen i åk 3 var de med dem närmsta beskrivningarna till 

sprakligt.se, är att åk 3 på nästa fråga svarade att de använder dialektala drag oftare än åk 1 

gör. Vilket skulle kunna betyda att åk 3 har bättre kännedom om dialekter och vet därför hur 

de definierar en dialekt. 

         Tabellerna 4–6 visar att informanterna uppger att de varierar användningen av dialektala 

drag beroende på sällskapet. Användandet ökar i båda urvalsgrupperna när informanterna 

samtalar med en bekant eller närmare vän/partner. Detta skulle solidaritetsprincipen (Bijvoet 

1996:7) kunna förklara. Solidaritetsprincipen handlar om att vi vill prata så som våra nära och 

kära gör och därför pratar vi mer dialekt när vi är med någon som talar samma dialekt. Båda 

urvalsgrupperna uppger att de ökar användandet av dialektala drag av när de känner 

samtalspartnern och åk 3 anser även att de använder ännu oftare dialektala drag med 

partner/nära vänner än med bekanta. Det svarar på min första frågeställning huruvida 

informanterna anser att de ändrar sitt språkbruk beroende på situationen. Sedan kan man 
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fundera på om resultatet blir annorlunda ifall vi har en nära vän som talar en annan dialekt, 

granndialekten eller en annan ändå. Använder vi fortfarande dialektala drag när vi talar olika 

varieteter?  

         Det som är intressant med den här frågan är att många informanter i åk 1 har fyllt i på 

skalans ytterdelar och ger alltså extrempunkterna ”inte alls” och ”dagligen” högre värden. Det 

påminner om en polarisering, dvs. två motsatta åsikter. Det finns alltså en relativt tydlig 

skillnad i urvalsgrupp 1 där ena delen menar att de inte använder dialektala drag medan den 

andra delen av gruppen är eniga om att de använder dialektala drag. I åk 3 är det jämnare 

fördelat över skalan på a-aspekten. Där finns det inte något alternativ som har fler 

svarsalternativ än något annat. På b-aspekten valde många att fylla i på skalans högra del och 

på c-aspekten blev det lite av en polarisering. Men värdet ökar ändå parallellt med hur väl 

man känner personen. Det kan vara så att urvalsgrupp 2 har gått längre på sin utbildning och 

då är mer medvetna om sitt språkbruk och det är därför mer allmänt känt i åk 3 hur man talar 

med olika personer. Även om svarsalternativen växlar mycket mellan aspekterna och 

urvalsgrupperna så ser man ändå ett mönster som stämmer med solidaritetsprincipen (Bijvoet 

1996:7). 

         I avsnitt 4.3 pekar resultatet från båda urvalsgrupperna på att man talar mer dialekt i 

inofficiella sammanhang än i officiella. Precis som Andersson (2013) och Bolfek Radovani 

(2000) skriver i sina arbeten, så har informanterna i den här undersökningen angett att de talar 

mer dialekt i situationer där de är bekväma. I urvalsgrupp 1 är dock ökningen marginell (3,09 

i officiella sammanhang och 3,27 i inofficiella sammanhang) och är troligtvis mer en 

tillfällighet än en trovärdig återgivning av hur det faktiskt är i verkligheten. Åk 3 har däremot 

en lite större ökning mellan a- och b-aspekten än åk 1. Detta kan bero på att åk 3 har studerat 

längre och därför lärt sig hur deras språk uppfattas när de kommunicerar i inofficiella och 

officiella sammanhang. Åk 3 har 2,32 i medelvärde i officiella situationer respektive 2,71 i 

inofficiella. Svaret på den andra frågeställningen blev alltså att informanterna talar olika bred 

dialekt beroende på situationen. 

         Min teori om att åk 3 ändrar sitt språkbruk beroende på situationen är att i samband med 

att de har studerat längre på högskolan där de omges av ett språk närmare standard är att de nu 

själva har anammat det, dock innebär det inte att de uppskattar ett mer neutralt språkbruk. De 

har som tidigare nämnts sämre värden på statusdimensionen, men högre på solidaritet. Åk 1 

som inte har varit i samma miljö lika länge har därför inte anpassat sig lika mycket än. 

         Tabellerna 9–10 visar en antydan till det som Andersson (1985) skriver om att 

granndialekterna uppfattas ha lägre prestige än den egna dialekten. Här visade båda 



 29 

urvalsgrupperna att de värderade sin egen dialekt högre än granndialekterna. Åk 1 har en 

positiv känsla till sin dialekt men även till grannarna. Båda aspekterna i åk 1 har ett 

medelvärde mellan 4 och 5. Åk 3 som hade snäppet lägre visar fortfarande en ganska positiv 

känsla till sin dialekt. Även om medelvärdet hamnade mellan 3–4 i åk 3 så har ändå 

majoriteten använt den positiva sidan till sin egen dialekt och den neutrala mitten till 

grannarna. Svaret på den tredje frågeställningen stämmer överens med vad andra 

undersökningar har kommit fram till tidigare. Informanterna tycker bättre om sin egen dialekt 

än granndialekterna.  

         Tabell 11 visar hur urvalgrupp 1 har med marginal valt alternativ 4 som det bästa 

återgivna alternativet av hur det är i verkligheten, medan tabell 12 visar hur urvalsgrupp 2 

istället har en jämnare fördelning mellan alternativ 3 och 4. Det skulle kunna innebära att åk 3 

har en mer kluven uppfattning till sina dialekter. De har även en jämn fördelning mellan de 

positiva och negativa extrempunkterna som också kan tyda på en blandad känsla till den egna 

dialekten. Åk 1 är däremot mer positiva. De har knappt fyllt i på det mest negativa alternativet 

men har ändå en del på det mest positiva. Det går även att utläsa ett samband mellan resultatet 

från den här frågan med frågan om inställningen till sin dialekt. Åk 1 hade ett medelvärde på 

4,59 till sin egen dialekt och åk 3 hade 3,96. Åk 1 respektive 3 visade på så sätt redan där att 

de var mer respektive mindre positiva till sin dialekt.  

         Tittar vi på statusdimensionen när det gäller de båda urvalsgruppernas dialektattityder 

finns det en del likheter men även skillnader. Båda grupperna anser att någon som talar den 

egna dialekten låter intelligent och har gett det adjektivet ett högt värde. Även högutbildad har 

fått fler svar. Grupperna har även värderat rik och framgångsrik ganska högt. Sedan kommer 

skillnaderna. Åk 1 har fler svarsalternativ på aktiv och social, medan åk 3 istället har lägre 

värden. Solidaritetsdimensionen stämmer mer överens mellan båda grupperna. De har dels 

höga 3-värden på sympatisk och nöjd, och dels värden närmare 4 på snäll och pålitlig. 

Urvalsgrupperna har istället olika upplevelser om mjuk och glad. Åk 1 har höga värden på 

dessa adjektiv men åk 3 har lägre. Medelvärdena från dimensionerna är olika men följer båda 

samma mönster. De har lägre värden på status, men högre på solidaritet. Detta kan bero på att 

även om man befinner sig i en seriös miljö där ett visst språk är normen, värderar man 

fortfarande sin egen dialekt och tar chansen att tala den med ”rätt” samtalspartner, dvs. någon 

som är bekant eller en nära vän/partner.  

         På den sista frågeställningen om det finns skillnader mellan inställning till dialektal 

variation mellan förstaårsstudenter och tredjeårsstudenter och hur sådana skillnader i så fall 

kan förklaras kom jag fram till följande. Det finns inga påtagliga skillnader mellan 
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årskurserna. Resultaten har självklart inte varit lika, men följt samma mönster och haft små 

marginella skillnader. Där grupperna skildes åt mest var hur de kände för sin egen och 

granndialekterna. Åk 1 var klart mer positiva än åk 3 i båda aspekterna. Det kan bero på att 

saker förändras och blir populära och omoderna. Nu efter att det har varit ”fult”/”bondigt” 

med dialekt så är det antagligen på väg att bli populärt igen. Gunnarsdotter Grönberg (2004: 

288) skriver att de samhällsförändringar som sker påverkar hur vi använder språket. Skulle 

det bli trendigt med dialekter på tv, radio och andra sociala medier, kommer vi med stor 

sannolikhet ändra vårt språk därefter. 

         Åk 3 är genom alla frågor mer neutrala och inte lika ”extrema” som åk 1. De har gått 

längre på högskolan, fått insikt i både hur de talar med olika personer, men även hur de ska 

tala. Åk 3 är som sagt inte lika kära i sin egen dialekt som åk 1 och de är inte så imponerade 

av grannarna heller. Åk 3 följer mönstret som finns i tidigare forskning precis som åk 1, men 

åk 1 är nog inte helt säkra på sitt språkbruk än. 

 

5.2 Metodkritik 

Risken när man ger ut en enkät i klasser är att de elever som inte vet vad de ska fylla i vänder 

sig om och tittar vad grannen har skrivit. Jag upplevde dock att detta inte var fallet vid denna 

undersökning, kanske för att det var äldre elever och de utgick från sig själva på ett annat sätt 

nu när det handlade om något mer personligt som dialekter och då var inte grannens svar 

aktuellt. 

         Jag skickade ut en webblänk till den första årskursen i urvalsgrupp 2 då de inte hade 

lektioner tillsammans. Det är dock svårare för sådana enkäter att bli besvarade än när det finns 

möjlighet att dela ut en enkät och vara med på plats. Andelen svar man får in blir bättre när 

informanten får den framför sig. Att andelen svar kan bli sämre när informanterna inte 

behöver göra undersökningen direkt kan bero på att informanterna tänker besvara 

undersökningen senare men glömmer bort. 
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6. Förslag till vidare forskning  

En vidare studie som kan komplettera denna undersökning är att göra en intervjustudie med 

båda urvalsgrupperna. Med en sådan metod kan man sätta informanternas svar till prov 

genom att lyssna på hur dialektalt de faktiskt pratar eller inte, men även ge informanterna 

möjlighet att precisera när enkäten inte gav utrymme för det. Ett annat sätt för att se om 

attityderna förändras, skulle vara om åk 1 gjorde om enkäten när de går i åk 3 för att se hur en 

utbildning i språk och humaniora kan påverka informanternas attityder till dialekter. Möjliga 

frågeställningar till vidare studier: Fortsätter nya åk 3 (studiens nuvarande 1:or) att vara klart 

positiva till sin dialekt och granndialekterna eller förändras det? Blir nya åk 3 (studiens 

nuvarande 1:or) mer neutrala i sina andra svar angående användande av dialektala drag i olika 

sammanhang som gamla åk 3 visat på? Använder nya åk 3 (nuvarande 1:or) ännu mer 

dialektala drag när de talar med sina närmare vänner/partner än med bekanta? Tar en högre 

utbildning bort dialekten så att man pratar mer som en ”lärd”? Skulle andra 

högskoleutbildningar få liknande resultat mellan åk 1 och 3? 
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Bilaga 1: Enkäten 
 

Attityder till dialekter 
 

 
 

1. Ange 
 

a. Kön 

 
__________________________________________ 

 
 

b. Ålder 

 

__________________________________________ 
 

 
2. Vilka orter/länder har du bott i de första 10 åren av ditt liv? 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
3. Hur skulle du definiera en ”dialekt”? 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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4. Vilken dialekt anser du att du talar? 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. Hur ofta använder du dig av dialekt/dialektala drag? 
(T.ex. böjer ”flicker” istället för ”flickor”, säger ”huse” istället för ”huset”) 

 

 
a. Med folk du inte känner 

 

1. Inte alls 2. Sällan 3. Relativt 
sällan 

4. Ibland 

 1-2 ggr/v 

5. Ofta 

3-6ggr/v 

6. Dagligen 

      

 
 

b. Med bekanta 
 
 

1. Inte alls 2. Sällan 3. Relativt 
sällan 

4. Ibland 

 1-2 ggr/v 

5. Ofta 

3-6ggr/v 

6. Dagligen 

      

 
 

c. Med nära vänner/partner 

 

1. Inte alls 2. Sällan 3. Relativt 
sällan 

4. Ibland 
 1-2 ggr/v 

5. Ofta 
3-6ggr/v 

6. Dagligen 
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6. Hur dialektalt talar du? 

 
a. I officiella sammanhang (t.ex. radiointervju eller motsvarande) 

 

1. Det hörs inte alls 
varifrån jag 

kommer 
2. 

3. Man hör på mitt 
uttal/satsmelodi 

varifrån jag kommer 
4. 

5. Man hör på vilka 
ord jag använder, hur 

jag böjer dem och 
även på mitt uttal 

varifrån jag kommer 

     

 
 

b. I inofficiella sammanhang 
 

1. Det hörs inte alls 
varifrån jag 

kommer 
2. 

3. Man hör på mitt 
uttal/satsmelodi 

varifrån jag kommer 
4. 

5. Man hör på vilka 
ord jag använder, hur 

jag böjer dem och 
även på mitt uttal 

varifrån jag kommer 

     

 

 

 
7. Hur är dina känslor för  
 
a) din egen dialekt? 

 

1. Mycket 
negativa 

2. Negativa 3. Finns 
finare 

4. Helt ok 5. Positiva 6. Mycket 
positiva 
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b) för granndialekterna (de som ligger i anslutning till din region) 
 

1. Mycket 
negativa 

2. Negativa 3. Finns 
finare 

4. Helt ok 5. Positiva 6. Mycket 
positiva 

      

 
 

 
8. Hur tycker du någon som talar din dialekt låter? 

 

Hård       Mjuk 

Elak       Snäll 

Högutbildad       Lågutbildad 

Fattig       Rik 

Framgångsrik       Misslyckad 

Nöjd       Irriterad 

Ledsen       Glad 

Pålitlig       Opålitlig 

Osocial       Social 

Intelligent       Ointelligent 

Sympatisk       Osympatisk 

Passiv       Aktiv 
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Bilaga 2: Resterande informanters beskrivning i åk 1 

av begreppet dialekt 

A12: ”Ett sätt att tala på som kan definiera mer eller mindre vart ifrån man bor i landet.” 

A13: ”Där man har en egen dialekt. Oftast är en dialekt mer egen på mindre orter.” 

A14: ”Man talar på ett sätt som är utmärkande för platsen man kommer ifrån.”  

A15: ”Något som avviker från rikssvenskan. Som avslöjar samhällsklass eller ort.” 

A16: ”En språklig variant.” 

A17: ”Språkliga särdrag typiska för specifika regioner.” 

A18: ”Olika `varianter` av ett språk som påverkas geografiskt.” 

A19: ”Något som avviker från normen”. 

A20: ”Det är en sorts variant av ett språk.” 

A21: ”De dialektala orden som används av regionerna.” 
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Bilaga 3: Resterande informanters beskrivning i åk 3 

av begreppet dialekt 

B16: ”Hur man pratar i olika avgränsade områden.” 

B17: ”Ett sätt att prata. Geografisk påverkan på syntax, fonologi och ordböjningar.” 

B18: ”Ej anmärkningsvärt.” 

B19: ”Ett sätt att prata inom ett visst geografiskt område.” 

B20: ”En dialekt är hur man pratar i ett visst område.” 

B21: ”Uttal, stavning/ordval, geografisk begränsning.” 

B22: ”Hur man uttalar/betonar ord, samt en del geografiskt bundna uttryck.” 

B23: ”Att man hör vart man kommer ifrån typ.” 

B24: ”Att referera olika till samma ord. Böja orden olika.” 

B25: ”Uttal, ordböjning, slang.” 

B26: ”Melodin i språket och uttal av vissa ljud.” 

B27: ”Speciella särdrag som avviker från standardord.” 

B28: ”Sättet man för sig, vad man pratar om och hur man pratar.” 
 

 


