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Abstrakt 

I denna uppsats undersöks medvetna och omedvetna attityder till dialekter hos 35 

gymnasieelever i norra Halland. Uppsatsen undersöker även hur dessa attityder kan ha 

uppkommit och vilka sociala konsekvenser attityder till dialektal variation medför. 

Undersökningen består av två delar, där den första delen är ett matched-guise-test där eleverna 

har fått lyssna på 8 olika ljudinspelningar. Den andra delen är en kvalitativ enkät med öppna 

frågor. Undersökningen visar att eleverna har tydliga attityder till olika dialekter, samt att de 

verkar omedvetna om dessa attityder. Det framkommer även att eleverna inte tycker att det är 

nödvändigt att arbeta med dialekt i skolan. Vår slutsats är att det finns distinkta attityder till 

och förutfattade meningar mot dialekter bland eleverna. Utifrån vårt resultat dras även den 

didaktiska slutsatsen att talspråksvariation är en väsentlig del i svenskämnet, då resultatet visar 

elevernas bristande medvetenhet om sina egna attityder till dialekter.  

 
Nyckelord: attityd, dialekt, talspråklig varietet och grupptillhörighet.    
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1.0 Inledning 

Att ett språk kan verka både förenande och distanserande är något många har erfarenhet av.  

De flesta har befunnit sig i situationer där de blivit missförstådda eller inte lyckats uttrycka sig 

på det sätt de vill eller har tänkt sig. Många har också blivit bemötta med fördomar eller 

förutfattade åsikter på grund av sin språkanvändning. Samtidigt har de flesta människor 

inställningar och förutfattade meningar om andras användning av språket. Ett visst ordval kan 

helt förändra uppfattningen om en individ och snabbt hjälpa hjärnan att dra slutsatser och skapa 

förväntningar som inte alltid är korrekta. En språklig varietet som många tycks ha tankar kring 

är dialekt. 

 

Det finns åtskilliga “undersökningar” som har belyst vilken roll en individs dialekt kan spela 

vid möten med andra människor. I november 2015 korade Veckorevyn Sveriges ”sexigaste” 

dialekt, i september 2007 tog Svenska Dagbladet fram Sveriges ”fulaste” dialekt och i mars 

2005 presenterade Aftonbladet Sveriges ”vackraste” dialekt – vilket onekligen tyder på att det 

finns ett genuint intresse för dialekter och för hur de påverkar vår uppfattning av varandra. Vad 

det är som avgör huruvida en dialekt är ”sexig”, ”vacker” eller ”ful” är en fråga som inte kan 

besvaras objektivt och som vi människor har olika svar på. En sak som dock går att konstatera 

är att det i samhället finns attityder till dialekter och olika sätt att tala på. Eftersom skolan är en 

del av samhället vill vi i denna uppsats belysa vilka attityder och förutfattade meningar 

gentemot dialekter som kan finnas i klassrummet idag. Även om attityder till dialekter kan 

uppfattas vara ett relativt litet problem är vi av åsikten att de kan vara mer väsentliga än många 

tror. Dialekt är ofta starkt förknippat till en individs identitet och integritet. Vårt sätt att använda 

språket är ett sätt att visa vilka vi är. Skolan är en verksamhet där många människor möts och 

interagerar, därför är det av prioritet att arbeta med attityder och fördomar som kan finnas till 

varandra. I Skollagen (2010: kap 16§6-7) finns det konstaterat att samtliga skolor har 

skyldighet att arbeta med att förhindra kränkande behandling och förebygga för att detta inte 

ska uppstå. Skolan ska vila på en värdegrund där alla individer ska känna sig accepterade och 

respekterade som den man är. Likabehandlingsarbete är därför något som bör inkluderas och 

finnas med i samtliga ämnen. Vi ser således en relevans i att som lärare bemöta språkliga 

attityder och elevernas förutfattade meningar även i svenskämnet, då detta kan förebygga och 

förhindra att negativa attityder till andra bildas.  
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1.1 Syfte 

Vi vill undersöka ungdomars attityd till dialekt, då detta är en del av samtliga kurser i svenska 

på gymnasiet och en del av värdegrundsarbetet som skolor arbetar med (se 1.2 Bakgrund). Vi 

uppfattar ett dubbelt behov av att undersöka attityder till dialekt. Det finns behov utifrån ett 

elevperspektiv då detta är en del av svenskämnet och något eleverna ska lära sig i sin 

svenskundervisning. Behovet utifrån ett lärarperspektiv finns också, eftersom attityder till 

talspråksvariation är något som existerar i alla klassrum vilket gör det viktigt att man som lärare 

är medveten om dessa. Syftet med vår uppsats är att undersöka både medvetna och omedvetna 

attityder som 35 gymnasieelever i norra Halland har till dialekter samt hur dessa eventuella 

attityder har skapats. I samband med detta kommer vi även undersöka sociala konsekvenser av 

talspråklig variation. Detta kommer att diskuteras med hjälp av tidigare forskning för att mynna 

ut i en didaktisk slutsats. 

 

1.1.1 Frågeställningar  

Vidare konkretiseras ovanstående syfte i följande frågeställningar: 

-   Hur ser gymnasieelevers medvetna och omedvetna attityder till dialektal variation ut?   

-   Hur kan elevernas attityder till dialektal variation förklaras?   

-   Utifrån vilket bredare socialt sammanhang kan dialektattityder förstås?  

-   Vilka didaktiska implikationer ger ungdomars attityder till dialektal variation?   

 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till vårt ämnesval är personlig erfarenhet, tidigare forskning och styrdokument. I 

Språkämnet svenska – ämnesdidaktik för svensklärare (2012:10) diskuterar Sofia Ask vilket 

syfte svenskämnet har blivit tilldelat i den nuvarande läroplanen jämfört med de äldre 

versionerna. I den föregående läroplanen från 1994 (Lpf94) underströks att svenskämnet skulle 

behandla litteratur och språk som en helhet, inte som två skilda delar. I den nuvarande 

läroplanen (Lgy11) läggs det inte samma vikt vid helheten, istället sägs det att ämnet ska 

innehålla undervisning om såväl litteratur som språk – inte nödvändigtvis i relation till 

varandra. I Lgy11 nämns det dock att litteraturundervisning och språkundervisning kan 

integreras med varandra, när den enskilda läraren själv upplever att det är lämpligt (Ask 

2012:10-11). Ask (ibid) menar att detta skapar ett icke jämlikt svenskämne; eftersom varje 

lärare subjektivt väljer hur han eller hon  vill tolka ämnets syfte och innehåll. Det har visat sig 

att arbete med litteratur har en tendens att vara mer populärt hos svensklärare än språkligt 
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inriktad undervisning. Detta har lett till att elever behärskat litteratur betydligt bättre än 

exempelvis skrivande eller muntlig framställning.  

 

Utifrån vår egen utbildning i svenskämnet samt erfarenheter under praktikperioder har vi, i 

linje med vad Ask (2012) påpekar, upplevt att arbete med och kring skönlitteratur tenderar att 

vara i fokus i klassrummen. Det finns således en viss ojämnhet i svenskämnet, där litteratur 

tenderar att få en större plats än de andra delarna. Detta har också varit fallet på 

lärarutbildningen. Vi är dock av uppfattningen att det finns fler delar av ämnet som är 

väsentliga, däribland språkliga attityder och fördomar, vilket är en del av språksociologi, som 

är en del av svenskämnet. Genom denna uppsats vill vi belysa denna del av svenskämnet.   

 

1.2.1 Språkattityder och läroplanen  

Arbete kring attityder och fördomar är något som finns inkluderat i flera av de dokument som 

skolan arbetar utefter, såsom läroplan och stödmaterial för likabehandlingsarbete. I Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) sägs, beträffande 

svenskämnets syfte, att “Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper 

om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera 

över olika typer av språklig variation” (Skolverket 2011:160). Att arbeta med språklig variation 

och svenska språkets uppbyggnad och ursprung är sålunda en av de viktigare delarna av 

undervisningen i ämnet svenska på gymnasienivå. I läroplanen konkretiseras också vad varje 

kurs i svenska ska innehålla. I centralt innehåll för Svenska 1 finns bland annat nämnt att eleven 

ska få kunskap i följande: 

  
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 

exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt 

språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation (2011:162). 

 

Vår tolkning av ovanstående formuleringar är att elever i svenska gymnasieskolan ska ta del 

av språklig variation och attityder till dessa. Följande punkt följs senare upp i kunskapskraven 

för Svenska 1. För att uppnå betyg E i Svenska 1 är ett krav att: 

 
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med 

talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan 

markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om 
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attityder till någon form av språklig variation (2011:163). 

 

I ovanstående kunskapskrav preciseras arbetet med språklig variation. Eleverna ska enligt 

kunskapskravet reflektera över språket som en samhörighetsmarkör vilket vi tolkar som att 

språket är viktigt för grupptillhörighet. Att eleverna även ska resonera om attityder till språklig 

variation tolkas av oss som att eleverna behöver vara medvetna om sina egna och andras 

attityder för att ha möjlighet att resonera kring orsaken till attityderna. I läroplanen sägs det 

tydligt att undervisning i ämnet svenska ska innehålla arbete med språklig variation och 

attityder till olika varieteter av det svenska språket. Detta är också en kunskap som eleven 

behöver ha för att erhålla godkänt betyg i kursen. Dessa delar av läroplanen pekar på arbetets 

relevans.  

 

1.2.2 Didaktiskt problem 

Som nämnts i kapitlet ovan (se utdrag från läroplanen) finns det tydliga anvisningar i läroplanen 

angående arbete kring attityder och kunskaper om språklig variation. Som lärare måste man 

utgå från läroplanen. Den undervisning som bedrivs i ett klassrum ska ha som syfte att ge 

eleverna den kunskap som krävs för att nå ett betyg i ämnet svenska. Genom vår undersökning 

vill vi belysa både medvetna och omedvetna attityder hos en grupp elever samt varför det är av 

vikt att som lärare vara medveten om dessa. Vår förhoppning är att detta arbete ska ge en bild 

av några av de språkliga attityder mot dialekter som en svensklärare behöver vara medveten 

om.  

 

I Språksociologi (2009:223-224) diskuterar Jan Einarsson relevansen av att även lärare arbetar 

med sina egna attityder och fördomar. Som ett exempel nämner han en lärares förväntning och 

bedömning av en elev kan bero på en medveten eller omedveten attityd till eleven som individ. 

Det kan bland annat röra sig om en negativ attityd till en elevs talspråksvarietet. En elevs sätt 

att tala kan vara så avgörande att lärare glömmer att de ska basera sin bedömning på elevens 

kunskaper och inte dess språkbruk. Även detta anser vi skapar en relevans kring ämnesvalet 

för uppsatsen, även om vi i denna uppsats fokuserar främst på elevers attityder och inte lärares. 

Einarsson (ibid) tycks  dock mena att attityder gentemot till exempel språk finns på flera plan i 

skolans värld, både hos elever och lärare. Vidare kopplar vi detta till det likabehandlingsarbete 

som samtliga svenska skolor arbetar med. I läroplanen (Skolverket 2011:6-7) nämns att skolan 

har ett ansvar att forma demokratiska samhällsmedborgare och erbjuda elever de 
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förutsättningar de behöver för sin framtid. Detta är något som sedan diskuteras vidare i 

Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan ska arbeta 

mot trakasserier och kränkningar (2014), där det understryks att skolan är en verksamhet där 

alla ska känna sig respekterade och accepterade precis som de är. I samband med detta sägs det 

också att ingen, varken elev eller lärare, ska bli diskriminerad eller kränkt på grund av sin 

personlighet (Skolverket 2014:7). För att en individ ska känna sig respekterad och accepterad 

är det viktigt att ha en bild av de inställningar, positiva som negativa, som kan finnas. Attityder 

till just talspråkliga varieteter och närmare bestämt dialekt är således bara en del av ett stort 

och viktigt arbete, men vi är av uppfattningen att det är en väsentlig del. Att arbeta med attityder 

gentemot till exempel talspråksvarieteter är ett sätt att arbeta med likabehandling. Denna 

uppsats är alltså kopplad till det större demokratiska uppdrag som alla svenska skolor arbetar 

med.  

 

2.0 Teoriram 

Uppsatsen skrivs inom ramen för vetenskapsområdet språksociologi. Catrin Norrby och Gisela 

Håkansson skriver i boken Introduktion till sociolingvistik (2015:7) att sociolingvistik är en 

alternativ benämning på språksociologi. Skillnaden mellan traditionerna är att den 

sociolingvistiska traditionen förklarar språk utifrån sociala faktorer medan språksociologi 

förklarar sociala faktorer med hjälp av språkliga företeelser. Att i ett socialt perspektiv studera 

språk kan både benämnas språksociologiskt och sociolingvistiskt (Einarsson 2009:15). Den 

vetenskapliga grunden för sociolingvistik och språksociologi är studiet av språklig variation ur 

ett grupperspektiv. Det började i slutet av 1800-talet med dialektgeografiska studier, vad som 

då främst studerades var skillnader mellan hur folk pratade på landsbygden (Norrby & 

Håkansson 2015:11-12). Att betrakta skillnader ur endast ett geografiskt och språkstrukturellt 

perspektiv utvecklades så småningom till att även omfatta sociala faktorer. Således uppstod 

begreppet sociolekt som blev aktuellt i samband med urbaniseringen i mitten av 1900-talet som 

resulterade i stora sociala klyftor. I Ju – ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och 

alla andra språk i Sverige (2013:38) hävdar även Olle Josephson att urbaniseringen och 

industrialiseringen innebar en förändring av samhället och därmed också språket. Efter denna 

förändringstid blev det mer intressant att undersöka de språkliga skillnaderna mellan olika 

grupper (Norrby & Håkansson 2015:11-12). 

 

Inom sociolingvistik är ett centralt begrepp och undersökningsområde social identitet. Social 
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identitet kan skapas genom ett visst sätt att tala, vilket markerar grupptillhörighet. Den sociala 

identiteten har en dubbel funktion. Den används av den enskilda individen för att visa vilken 

grupp han eller hon tillhör, men även av utomstående för att kunna placera människor i 

specifika grupper (ibid:31). Inom den sociolingvistiska traditionen är granskandet av attityder 

till språkliga varieteter ett stort forskningsfält. För att undersöka detta används ofta matched-

guise-test (ibid:40). Denna uppsats har en språksociologisk utgångspunkt, då uppsatsens fokus 

är attityder till dialektal variation.  

 

2.1 Relevanta begrepp för uppsatsen 

Med utgångspunkt i den sociolingvistiska och språksociologiska traditionen kommer vi i vår 

uppsats att använda oss av följande centrala begrepp: attityd, talspråklig varietet och dialekt. 

Nedan återfinns definitioner för hur begreppen används i föreliggande uppsats.  

 

2.1.1 Attityd  

Begreppet attityd är centralt inom språksociologin. Attityder och beteende hör ihop i fråga om 

människors benägenhet att bete sig på ett visst sätt. På ett visst beteende reagerar vi gillande 

eller ogillande, vilket är vår attityd. Attityder gör sig gällande både i förhållande till det egna 

beteendet och till andras. Människors beteende är inlärt och konsekvent (Einarsson 2009:217). 

Ellen Bijvoet diskuterar i Språkattityder (2013:124) att attityder innehåller olika komponenter. 

Den kognitiva komponenten är uppfattningar och föreställningar som saknar faktabaserad 

bakgrund eller stöd. Den affektiva komponenten är känslomässiga värderingar. Dessa 

värderingar kan graderas på en skala från positivt till negativt – det går att tycka mer eller 

mindre bra om ett objekt. Den konnotativa komponenten innebär att vi är beredda att handla 

enligt våra föreställningar (ibid). Som tidigare nämnts är attityder ett resultat av socialisering. 

Formandet av attityder påbörjas redan innan skolåldern då föräldrars beteenden påverkar 

barnet. Ju äldre barnet blir desto viktigare blir yttre faktorer, såsom vänner, medier och skola, 

för attitydskapandet (ibid:126-127). Einarsson (2009:218) hävdar att attitydernas funktion är 

att de hjälper oss att förstå, förenkla och ordna vår komplicerade omvärld. Attityder skyddar 

även från sanningen om oss själva, som ibland kan vara obehaglig, och främjar således den 

egna självbilden. Attityder hjälper oss också till att passa in och anpassa oss i ett värdesystem 

(ibid). I vårt användande av begreppet attityd syftar vi på en individs medvetna och omedvetna 

inställning till andra människors språkanvändning.  
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2.1.2 Talspråklig varietet 

I Språken i Sverige (2010:10) menar Östen Dahl och Lars-Erik Edlund att ett språk innehåller 

många olika dimensioner av variation. Vid användandet av till exempel begreppet dialekt syftar 

man vanligen på en varietet som korrelerar med geografi. Dialekter definieras geografiskt. Men 

det talade språket inom ett geografiskt definierat dialektområde kan variera, vilket grundar sig 

i att det finns sociala skillnader och skillnader vad det gäller kön och ålder inom området. Idag 

talar man därför om en rad olika lekter: sociolekt (socialt), sexolekt (kön) och kronolekt (ålder) 

samt dialekt (geografi). Samtliga av dessa lekter är dimensioner av variation inom svenska 

språket (ibid). I denna uppsats har vi valt att begränsa oss till att enbart studera dialekt och inte 

de andra lekterna. I vår användning av begreppet talspråklig varietet syftar vi sålunda främst 

på dialekt.   

 

2.1.3 Dialekt 

I Dialekter och sociolekter (2013:39-40), skriven av Lars-Gunnar Andersson, konstateras att 

begreppet dialekt kommer från grekiskans dialektos och betyder “sätt att tala”. Många 

människor visar, medvetet eller omedvetet, sin hemhörighet och sitt ursprung genom att 

använda en viss dialekt. Detta kan vara en tydlig markör för en individs identitet (Einarsson 

2009:39). Bengt Pamp skriver i Svenska dialekter (1978:9) att språk kan betyda olika saker, 

det kan exempelvis ses som förmågan som skiljer människor och djur åt. Det kan även syfta på 

”nationalspråket”, till exempel svenska språket. Nationalspråket är även det som ofta ses som 

synonymt med riksspråket, vilket kan definieras som den mest neutrala variationen av 

svenskan. Dialekter har uppstått långt tidigare än riksspråket som är en relativt modern 

företeelse. Svenska dialekter är alltså resultatet av lokal språkutveckling med fornnordiska som 

utgångspunkt. Svenska är de endast av den anledningen att de talas inom Sveriges gränser. 

Dialekter och språk skiljer sig åt i bemärkelsen att språk är en politisk konstruktion och dialekt 

en social utveckling över lång tid (ibid). Det människan förknippar med sin barndom har hon 

en speciell relation till. Detta gäller i synnerhet språket och dess geografiska anknytning. 

Modersmålet brukar exempelvis vara det en person har störst känslomässigt koppling till även 

om fler språk talas. Liknande gäller inom det svenska språket, den dialekt som en individ är 

uppvuxen med är ofta starkt kopplad till hans eller hennes identitet (Dahl 2007:98).   

 

Dialektbegreppet tenderar idag att användas i olika syften vilket har gjort begreppet komplext 

att definiera. I denna uppsats används ljudinspelningar (se 3.5 Material) från ett dialektprojekt, 



  10  

som dialektologer inte nödvändigtvis skulle definiera som traditionella dialekter utan kanske 

snarare som  utjämnade regionala varieteter. Eftersom uppsatsens syfte först och främst är att 

undersöka attityder, inte dialekter, har vi undvikit att definiera olika nivåer av 

talspråksvariation. Vi vill dock göra våra läsare medvetna om att vi med begreppet dialekt 

syftar på alla de former av talspråksanvändning som går att knyta till en geografisk plats. I vår 

användning av t.ex. skånskan, syftar vi således på samtliga dialektala varieteter inom 

landskapet Skåne, även om vi är medvetna om att dessa kan skilja sig mycket från varandra. 

Vi har valt att använda dialektbegreppet på detta sätt då vi är av uppfattningen att det är så 

dialektbegreppet används av allmänheten och i vardagssammanhang. Även Skolverket tycks i 

läroplanen (se 1.2.1 Språkattityder i läroplanen) använda begreppet dialekt på ett liknande sätt.  

 

3.0 Metod 

I denna uppsats utför vi en tvådelad undersökning. Den första delen är en undersökning för att 

ta reda på elevers omedvetna attityder till språkliga varieteter. Detta görs med ett så kallat 

matched-guise-test: eleverna lyssnar på ljudinspelningar med personer som talar olika dialekt. 

Med så kallade Likertskalor återger de sin uppfattning av personerna. Den andra delen syftar 

till att undersöka elevernas medvetna attityder om den språkliga varieteten dialekt, vilken är 

varieteten som undersöks i denna uppsats. Undersökningen görs med hjälp av en enkät med 

blandade öppna och slutna frågor. I avsnitten nedan kommer samtliga av de olika delarna av 

metoden att förklaras ingående.  

  

3.1 Kvalitativ undersökning  

I Forskningsmetodikens grunder (2011:13) delar Runa Patel och Bo Davidsson in forskning i 

två olika kategorier: kvantitativt inriktad forskning eller kvalitativt inriktad forskning. Dessa 

två kategorier syftar på hur den data som samlats in bearbetas, genereras och analyseras i en 

forskning. En kvantitativt inriktad forskning analyserar datan med hjälp av mätningar och 

statistiska bearbetnings- samt analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning är forskning där 

informationen är tolkande och resonerande. Informationen i en kvalitativ forskning är inte 

nödvändigtvis mätbar, utan istället bearbetas datan med tolkande analyser. Dessa två 

kategorier, kvantitativ och kvalitativ forskning, framställs i många sammanhang som varandras 

motsats, men trots detta befinner sig mycket forskning någonstans mittemellan dessa två 

(ibid:14).  
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Denna uppsats är främst av kvalitativ karaktär. Då den första delen av undersökningen 

genomförs via ett test utformat i Likertskalor och bearbetas som mätbar information, kan den 

första delen uppfattas vara kvantitativ. Datan från denna undersökning redovisas i diagram och 

tabeller, vilket enligt Patel och Davidsson (2011:111) gör den kvantitativ. Dock används datan 

från denna undersökning som underlag för diskussion och analys, och inte enbart som mätbara 

siffror. Även om själva metoden kan framstå som kvantitativ bearbetas informationen 

kvalitativt. Den andra delen av undersökningen en rent kvalitativ, då den är mer tolkande och 

resonerande. Undersökningens data bearbetas med hjälp av tolkande analyser och 

sammanställningar. All insamlad information, från både den första och andra undersökningen, 

används i en djupare diskussion och sammankopplas för att ge ett bredare perspektiv.  

  

3.2 Matched-guise-metoden 

I avhandlingen Sverigefinnar tycker och talar (1998:52) använder Ellen Bijvoet en klassisk 

metod för att undersöka attityder i språksammanhang, matched-guise-metoden. I en 

undersökning med matched-guise-metoden får respondenterna bedöma talare på en så kallad 

semantisk differentialskala med motsatta adjektiv på vardera sida. Mellan adjektiven finns det 

vanligtvis fem eller sju steg – en så kallad Likertskala. Respondenten markerar på vilket steg 

han eller hon tycker att talaren befinner sig (Bijvoet 1998:52). Ursprungligen syftar metoden 

till att undersöka huruvida attityderna gentemot en och samma person skiljer sig beroende på 

vilken språklig varietet personen talar. På senare tid har de flesta forskare dock gått från att 

använda metoden i syfte att undersöka en och samma person som talar två varieteter, då det är 

svårt att hitta en person som obehindrat och naturligt behärskar till exempel två olika dialekter. 

Idag används oftast olika personer för de olika varieteterna (Bijvoet 2013:138).  

  

3.2.1 Metodinspiration 

Den första delen av vår undersökning har inspirerats av Bijvoets metod i hennes avhandling 

Sverigefinnar tycker och talar (1998). I likhet med Bijvoet (1998) använder vi matched-guise-

metoden. Bijvoet använde sig av 17 olika adjektivpar. Varje adjektivpar hade en sjugradig skala 

mellan sig (1998:54). Vi har valt att utgå från Bijovets adjektivpar och använder oss i stort sett 

av samma par. Vi har dock valt att byta ut ett adjektivpar, eftersom vi misstänker att det kan 

skapa en osäkerhet hos våra respondenter. Adjektivparet som valdes bort var kraftfull - kraftlös. 

Detta par valdes bort eftersom vi ansåg det för komplext för respondenterna. I vår undersökning 

har vi därför 16 adjektivpar (Se bilaga 1). Till samtliga ljudinspelningar i vår undersökning 
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fyller respondenterna i ett formulär som är utformat med Likertskalor. Dessa är angivna med 

adjektivpar så som elak - snäll, misslyckad - framgångsrik och så vidare. Respondenterna ska 

markera var på skalan mellan till exempel elak och snäll de anser att personen de lyssnar på 

befinner sig. 

  

3.3 Enkätundersökning 

Enkäter med så kallade Likertskalor använda i matched-guise-test är en vanlig metod inom 

attitydforskning. Fördelen med Likertskalor är att det är enkelt att mäta attityd genom en 

sammanställning av svarsdatan. Nackdelen med samma typer av frågor är att svarsalternativen 

kan vara ledande (Bijvoet 2013:132-134). I Enkätboken (2016:70) konstaterar Jan Trost och 

Oscar Hultåker att undersökningar som innehåller påståenden eller svar som respondenten ska 

ta ställning till är användbara vid attitydforskning. Detta är ett upplägg som respondenter 

tenderar att behärska utan större problem. Dock är det viktigt att inte använda denna metod vid 

större undersökningar, då respondenten i längden kan bli uttråkad och risken är att svaren 

endast ges på måfå (ibid). Patel och Davidsson (2011:105) menar att det är viktigt att samtliga 

respondenter förstår enkätens utformning för att de ska kunna svara på ett tillförlitligt sätt. 

Därför är det av vikt att vara noggrann med att utforma den på ett så enkelt sätt som möjligt. 

Patel och Davidsson (ibid) anser att frågan om huruvida en enkät kan anses lyckad och reliabel 

enbart går att analysera efter genomförandet, då det är respondenternas svar som kan ge 

indikationer om detta. Visar det sig att en majoritet av respondenterna valt att till exempel inte 

besvara en specifik fråga eller svarat ofullständigt, bör den som utformat enkäten överväga hur 

frågan var formulerad och vad som misstolkades. 

  

I den första delen av vår undersökning använder vi en enkät utformad med Likertskalor, där 

respondenten ska placera sig på skalan utefter sin egen uppfattning. Respondenterna får lyssna 

på åtta olika ljudinspelningar och svara på en likadan enkät efter varje inspelning. Då 

undersökningen går till på så sätt att respondenterna lyssnar på en ljudinspelning i taget och 

sedan svarar skriftligt på en enkät, anser vi att vi undviker att respondenterna ska bli uttråkade. 

Undersökningen innehåller variation och kräver aktivitet från respondenten. I den första delen 

av undersökningen uppmanas respondenterna att svara snabbt och utan större eftertanke.  

  

Även den andra delen av undersökningen genomfördes med enkät (se bilaga 2). Majoriteten 

av frågorna i den andra enkäten är formulerade som öppna frågor utan svarsalternativ. En fördel 
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med sådana frågor är att de inte blir ledande, eftersom respondenten själv väljer vad hen vill 

svara. Nackdelar med detta är dock att svaren kan vara svåra att tolka och svåra att bearbeta 

(Bijvoet 2013:132-134). Ett fåtal av frågorna var utformade med svarsalternativen ja eller nej. 

Detta gäller fråga 2, 3 och 11. Resterande frågor är frågor där respondenten själv författar 

svaret. I den andra delen av vår undersökning eftersträvar vi mer kvalitativ information från 

respondenterna. Respondenterna uppmanas att, till skillnad från första delen av 

undersökningen, tänka efter och reflektera innan de svarar på frågan. Svaren behöver inte vara 

enkla eller snabba, utan bör snarare vara mer eftertänksamma. Dock är det helt upp till var 

respondent att svara så utförligt eller mindre utförligt som hen vill.  

  

3.4 Urval 

Målgruppen för vår undersökning är gymnasieelever och vi har valt att använda oss av två 

klasser på ett studieförberedande program. Dessa två klasser är relativt jämnt könsfördelade 

och består av sammanlagt 35 elever. Samtliga respondenter är myndiga. Skolan där 

undersökningen genomförts är en kommunal skola i norra Halland. Vi har valt att låta våra 

respondenter vara helt anonyma. Ingen information om den individuella respondenten har 

efterfrågats eller samlats in. Vi har låtit våra respondenter vara anonyma av främst två 

anledningar. En anledning är att vårt syfte inte är att reflektera över individens åsikt, utan 

snarare att undersöka den generella gymnasieelevgruppen. Vi eftersträvar med andra ord en 

helhetsbild av respondenternas gemensamma och generella attityder – kön, namn eller 

personnummer är därför inte av relevans för denna studie. Ytterligare ett argument är att vi är 

av uppfattningen respondenter kan känna sig mer bekväma med att vara ärliga och 

sanningsenliga i sina svar om de vet att det inte finns någon risk för att behöva stå till svars för 

sitt svar. 

 

Vårt urval är ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna blir de 

människor man för tillfället har att tillgå (Trost & Hultåker 2012:31-32). Då vi nyligen har 

genomfört vår slutpraktik har vi haft kontakt med en specifik skola som efter förfrågan erbjudit 

sig att delta i vår undersökning. Valet föll på denna skola på grund av att vi redan har kontakt 

med den och för att verksamma lärare på skolan erbjudit sig att låna ut sin lektionstid till oss. 

På grund av arbetets tidsram är ett bekvämlighetsurval användbart, då vi inte behöver lägga ner 

tid på att leta efter respondenter. Vi frågade ytterligare en lärare på en annan skola, som avböjde 

på grund av att hen inte upplevde att det fanns lektionstid att “ge bort” i slutet av terminen. 
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3.5 Material 

Vid år undersökning om de omedvetna attityderna får respondenterna lyssna på åtta dialekter 

från olika delar av Sverige. Ljudinspelningarna kommer från SweDia 

(http://swedia.ling.gu.se/) som är ett dialektprojekt som kartlagt ett stort antal svenska 

dialekter. Projektet leda av avdelningarna för fonetik på Stockholms, Lunds och Umeås 

universitet. Urvalet av dialekter har skett med syfte att få en jämn regional spridning över 

landet. I tillägg har vi också valt ljudinspelningar där ämnet som berörs är så neutralt som 

möjligt, detta för att undvika att respondenterna fokuserar på vad som sägs istället för hur det 

sägs. Med ett neutralt ämne syftar vi till vardagliga samtalsämnen så som vad personen arbetar 

med eller studerar, ämnen som vi tror att respondenterna är relativt ointresserade av. Samtliga 

inspelningar är mellan 30-90 sekunder. SweDia erbjuder fyra olika personer för varje dialekt 

som presenteras. Dessa fyra är yngre kvinna, yngre man, äldre kvinna och äldre man. Vi har 

valt att endast använda oss av yngre kvinna och yngre man i vår undersökning för att eliminera 

att respondenterna skulle uttrycka attityder till kronolekt istället för dialekt. Dialekterna som 

respondenterna lyssnar på är följande: 

  

1.   Halland - Frillesås - ung man. 

2.   Skåne - Bara - ung kvinna. 

3.   Småland - Torsås - ung man. 

4.   Västergötland - Floby - ung kvinna. 

5.   Närke - Viby - ung man. 

6.   Lappland - Arjeplog - ung kvinna. 

7.   Norrbotten - Piteå - ung man. 

8.   Värmland - Hammarö - ung kvinna. 

  

Den andra delen består i att respondenterna får reflektera över sina egna dialekter och sina 

attityder till dialekter. Även denna del genomförs via en enkät (se bilaga 2). I den andra delen 

vill vi utreda respondenternas medvetna attityder och inställningar till talspråkliga variationer.  

  

 

3.6 Databehandling 

Vid undersökningen användes analysverktyget Google Forms. Respondenterna blev på sina 

iPads inbjudna att delta i vår undersökning. De fyllde i sina svar digitalt och skickade efter 
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avslutad undersökning in svaren. Således fick vi en digital sammanställning av respondenternas 

svar som ligger till grund för undersökningens resultat. Respondenternas svar på matched-

guise-testet kategoriserades sedan manuellt av oss. På Likertskalan som respondenterna fyllde 

i kategoriseras poängen 1-3 som positivt, 4 som neutralt och 5-7 som negativt. Samtliga 

adjektivpar för varje dialekt har kategoriserats på detta sätt. På detta sätt fick vi fram vilka 

dialekter som respondenterna hade en positiv, negativ eller neutral inställning till. I resultatet 

nedan redovisas en tabell för varje dialekt med alla adjektivpar kategoriserade. Positivt betyder 

att majoriteten har kryssat 1-3, negativt 5-7 och neutralt 4.  

  

I den andra delen av undersökningen har respondenternas svar kategoriserats i positivt, negativt 

och neutralt i de frågor som efterfrågade svar av den varianten (se diagram 9, 14, 15, 16 & 17). 

I de frågor där respondenterna själva får ange olika dialekter har samtliga svar sammanställts i 

ett stapeldiagram (se diagram 12 & 13). För frågorna som efterfrågar ja-eller-nej-svar har 

svaren sammanställts i diagram bestående av delarna ja, nej och vet ej (se diagram 10, 11, 18, 

19 & 20). Respondenterna har uppmanats att motivera sina svar till samtliga frågor. Dessa 

motiveringar exemplifieras genom ett urval efter samtliga diagram, med undantag för fråga 1 

och 2 som inte efterfrågade motivering.  

  

3.7 Forskningsetiska principer och övervägande  

Enligt Vetenskapsrådet, i Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002:6) ska fyra etiska huvudkrav tas i beaktning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet säger att 

undersökarna har som skyldighet att informera deltagarna om deras roll i undersökningen och 

under vilka villkor de deltar. Deltagandet ska alltid vara frivilligt och deltagarna har alltid rätt 

att när som helst avbryta deltagandet. Detta ska framgå tydligt innan undersökningen påbörjas. 

Information ska även ges på ett sätt så att det blir tydligt för deltagarna att ta ställning till om 

de vill medverka eller inte. Beroende på undersökningens syfte bör olika råd följas. Om 

deltagarna studeras, exempelvis vid enkätundersökning, bör förhandsinformation ges. Är fallet 

sådant att förhandsinformation kan påverka resultatet ska informationen ges snarast efter 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:7). För att uppfylla informationskravet började vi med 

att förklara för våra deltagare att vi gjorde en undersökning som skulle användas för vårt 

examensarbete. Vi berättade att deltagarna skulle få lyssna på åtta olika personer och med hjälp 

av adjektivpar ange hur de uppfattade personen de lyssnade på. Eftersom vi inte ville avslöja 



  16  

att detta var i syfte att undersöka omedvetna attityder mot dialekt valde vi att lämna den 

informationen först efter att de lyssnat på samtliga personer. I omedelbar anslutning till den 

första delen berättade vi för våra respondenter vad det exakta syftet med undersökningen var. 

Vi valde att göra på detta sätt då det hade varit omöjligt för oss att undersöka omedvetna 

attityder om deltagarna hade vetat att det var det vi skulle göra. För den andra delen av 

undersökningen förklarades undersökningens exakta syfte innan respondenterna började 

besvara frågorna. 

  

Enligt samtyckeskravet måste forskaren inhämta samtycke från samtliga deltagare. Är 

deltagarna under 15 år måste samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Är undersökningen inte 

av personlig eller etiskt känslig karaktär räcker det med ett samtycke från en företrädare, 

exempelvis lärare för en elevgrupp. Deltagarna har även rätt att delta hur de vill och hur länge 

de vill. Deltagarna får aldrig utsättas för påtryckningar att fullfölja undersökningen (ibid:9-10). 

För att uppfylla samtyckeskravet var vi, innan undersökningen påbörjades, tydliga med att 

deltagandet var frivilligt, deltagarna fick avbryta när de ville och hade ingen skyldighet att 

fullfölja undersökningen. Innan undersökningen påbörjades hade vi även fått samtycke för 

undersökningen av elevernas lärare. Samtliga respondenter var över 15 år. Vi frågade även 

deltagarna innan undersökningen började vilka som ville vara med. Vi var tydliga med att de 

fick svara på de frågor de ville och avbryta om de inte längre ville delta.  

  

Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas på sådant sätt 

att utomstående omöjligen kan identifiera deltagarna eller ta reda på vem som deltagit i 

undersökningen (ibid:12). För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi inte insamlat någon 

personlig information om deltagarna. Vi kommer heller inte att ange vilken skola eller 

specificera var eleverna befinner sig. Nyttjandekravet säger att undersökningen eller uppgifter 

från undersökningen inte får användas för icke-vetenskapligt eller kommersiellt bruk 

(ibid:14).  Vår undersökning kommer endast att användas för föreliggande examensarbete och 

kommer inte att användas eller lånas ut i något annat syfte, i enlighet med nyttjandekravet.  

  

 

3.8 Metoddiskussion 

I den första delen av vår undersökning valde vi att inte informera respondenterna om vad 

undersökningen skulle mäta och de visste således enbart om att de skulle få lyssna på ett par 
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ljudinspelningar. De var informerade om att deras svar skulle användas för vårt examensarbete, 

men inte i vilken slags undersökning. Detta var ett medvetet val då vi eftersträvade så 

sanningsenliga svar som möjligt. I Vad är sociolingvistik? (2013:26) diskuterar Bengt 

Nordberg att det vid attitydforskning tidigare har funnits en problematik gällande trovärdighet. 

Det finns en risk att respondenterna överväger vilket svar som efterfrågas eller vad som är 

politiskt korrekt att svara och därför inte är sanningsenliga i sitt svar. Då vi inte informerade 

respondenterna om undersökningens syfte kunde de omöjligt veta huruvida vi efterfrågade 

några specifika svar. Detta tror vi ledde till att respondenterna svarade sanningsenligt och ärligt, 

vilket skapar en reliabilitet i respondenternas svar angående deras omedvetna attityder.  

  

Vi valde matched-guise-metoden av den anledningen att det är en klassisk metod för just 

språkligt inriktade attitydundersökningar. I samband med detta övervägde vi även huruvida 

våra respondenter skulle kunna behärska och förstå upplägget, vilket Patel och Davidsson 

(2011:105) menar är nödvändigt för att en enkät ska vara lyckad. Vi upplevde att metoden var 

av en enkel karaktär och att våra respondenter skulle kunna behärska testet utan problem. Detta 

visade sig stämma då vi inte upplevde några problem vid undersökningens genomförande. Efter 

en kort instruktion i hur testet var utformat behärskade samtliga respondenter upplägget. De 

adjektivpar som var med på testet ifrågasattes inte i någon grupp, trots att vi i båda grupperna 

påpekade att de skulle påkalla vår uppmärksamhet vid problem. Vår uppfattning var att 

samtliga respondenter kände igen de adjektiv som fanns i enkäten och inte upplevde dem 

problematiska. I vår undersökning fungerade matched-guise-metoden väl och utan 

komplikationer.  

  

I den andra delen av undersökningen var frågorna och strukturen mindre styrd. Respondenterna 

fick själva tolka frågorna och författa sina svar. Respondenterna blev därför inte tilldelade 

några specifika instruktioner, utan enbart uppmanade att svara efter bästa förmåga. Då vi i 

denna del av undersökningen eftersträvade genuina tankar och åsikter fungerade upplägget väl. 

Det resultat som framkom var relevant och relativt lätt att bearbeta, trots att respondenterna 

författat subjektiva och individuella svar. Det fanns ett fåtal svar som var en aning svåra att 

tolka, så som svar där till exempel både negativa och positiva attityder uttrycktes i samma 

mening. Vid dessa tillfällen tolkade vi svaren som neutrala samt i något fall som ofullständigt. 

Överlag var bortfallet i vår undersökning mycket litet och det var endast vid något enstaka 

tillfälle som en fråga var helt obesvarad. Eftersom det exakta antalet respondenter inte är 
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relevant för vår undersökning upplever vi inte att det ringa bortfallet har påverkat vårt resultat. 

Då Patel och Davidsson (2011:105) menar att bortfall och obesvarade frågor blir enkätens 

indikation på hur väl den fungerat, kan vi konstatera att vår andra enkät också fungerade väl 

och att den behärskades av respondenterna. 

 

4.0 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras relevant tidigare forskning som berör ämnet för uppsatsen. Den 

tidigare forskningen är presenterad under fyra olika rubriker: Orsaker till talspråklig varietet, 

Attitydskapande, Attityder och Grupptillhörighet och social identitet. 

 

4.1 Orsaker till talspråklig varietet  

I Ungdomar och dialekt i Alingsås (2004:298-299) menar Anna Gunnarsdotter Grönberg att 

gymnasieprogrammen som ungdomarna går på ofta domineras av det ena eller det andra könet 

och att valet av talspråksvarietet är starkt kopplat till detta. På studieförberedande program, där 

majoriteten är flickor, upplevs informanterna tala närmare standardspråket än informanterna 

på yrkesförberedande program. De senare programmen har en majoritet av manliga elever 

(Gunnarsdotter Grönberg 2004:301-303). 

 

Även Margareta Svahn och Jenny Nilsson har i Dialektutjämning i Västsverige (2014:141) 

studerat huruvida en individs gymnasieprogram påverkar valet av talspråksvarietet. I motsats 

till Gunnarsdotter Grönberg (2004) kunde de inte hitta någon korrelation mellan dessa faktorer. 

De kunde dock hitta andra utomspråkliga faktorer som tycktes påverka ungdomarnas dialekt, 

såsom huruvida individen vuxit upp i en mindre eller en större ort och hur individens 

socioekonomiska tillhörighet såg ut. Informanterna i undersökningen delades in i fyra olika 

socioekonomiska grupper beroende på föräldrarnas utbildningsnivå och yrke. Till skillnad från 

andra undersökningar visade Svahns och Nilssons (2004:143-145) undersökning att familjens 

socioekonomiska tillhörighet påverkar en individs varietet relativt lite. Av deras 69 informanter 

kunde de finna spår av traditionell dialekt hos ungdomar från samtliga fyra socioekonomiska 

grupper. Detsamma gällde spår av standardspråklig dialekt. Vidare undersöktes även 

individens uppväxtort i förbindelse med användandet av dialekt. Även här delades 

informanterna in i fyra olika grupper: landsbygd, liten tätort, större tätort eller storstad. 

Slutsatsen blev att traditionellt dialektala drag fanns i samtliga grupper, även om det visade sig 

vara en viss majoritet hos de informanter som tillhörde gruppen som klassades som landsbygd. 
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De informanter som tillhörde grupperna större tätort eller storstad visade till viss del mer 

standardspråkliga tendenser. I undersökningen understryks dock att dessa skillnader var små. 

Den generella slutsatsen skulle alltså kunna vara att de fyra grupperna använder 

talspråksvarieteter som ligger nära varandra (Svahn & Nilsson 2004:145-147).  

 

En annan forskare som kopplar ihop talspråksvarietet och uppväxtort är Mats Thelander. I Med 

dialekten i bagaget – kring några undersökningar av flyttares språkliga anpassning (1992:180-

181) skriver Thelander att människor ofta tar med sig sin dialekt när de flyttar till en ny ort. 

Individer med avvikande dialekt påverkar i relativt liten utsträckning den dialekt som redan 

finns på orten vid en inflytt. Detta beror på att de som flyttar in sällan lyckas skaffa sig ett 

socialt nätverk på den nya orten och blir sedda som en grupp utanför den lokala 

grupptillhörigheten. Invånarna som redan är bosatta på orten blir därför inte särskilt påverkade 

av den avvikande dialekten som tillkommit. Den traditionella dialekt som finns på orten kan 

däremot påverka den individ som flyttar in. Denna påverkan visar sig ofta på så sätt att den 

inflyttade rör sig närmare standardspråket än tidigare. Det är inte nödvändigtvis så att individen 

tar upp den dialekt som finns lokalt, utan snarare att den överger sin egen dialekt (Thelander 

1992:183-186). Liknande slutsatser drar Thelander (1996:171-173) i Dialekt till sociolekt där 

han påpekar att individer som talar med en utpräglad dialekt tenderar att, vid en flytt till en ny 

ort, börja tala mer standardspråkligt med tiden. Thelander (ibid) menar att detta beror på 

prestige, där den dialekt som talas lokalt innebär högre prestige än den avvikande dialekten. 

Att tala en annan dialekt än den lokala är inte accepterat i samma omfattning (Thelander 

1992:180). Även Bijvoet (1998:250) talar om talspråksvarietet i koppling till prestige. I sin 

forskning låter Bijvoet (ibid) finlandssvenska respondenter lyssna på ljudinspelningar av 

individer som talar såväl svenska, finska som ett par talspråksvarieteter inom vardera språk. 

Det framgår i forskningen att de finlandssvenska respondenterna är mest positiva till varieteten 

svenskt standardspråk, vilket tros bero på att den varieteten har högst status och prestige bland 

respondenterna.  

 

4.2 Attitydskapande  

Det finns forskning som diskuterar hur attityder gentemot språk uppkommer och skapas. I 

Språknormer och språkvärdering (2016:107) konstaterar Per Lagerholm att de flesta 

människor har attityder till det mesta. Egenskapen är naturlig, oundviklig och många gånger 

viktig. I språksammanhang handlar attityder oftast om vad som anses vara bättre eller sämre i 
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språkbruket. Orsaken till attityder är många gånger okunskap. Denna okunskap kan i 

förlängningen leda till en intolerans. Seija Wellros diskuterar attityder och skriver i boken 

Språk, kultur och social identitet (2007:13-14) att med hjälp av generalisering och 

kategorisering skapar människan sin bild av världen. Generalisering betyder att varje 

observerat fenomen inte behandlas som ett specifikt och enskilt fall. Utifrån likheter med 

tidigare erfarenheter dras förenklade slutsatser av fallet som har påverkats av andra händelser. 

Att generalisera är en förmåga som behövs för att kognitivt skapa ordning och en förståelse av 

världen. Kategorisering krävs för att kunna dela in den värld som har generaliserats. 

Fenomenen läggs i olika kategorier och tydliga gränser dras mellan dessa utifrån olikheter. När 

detta sker har ett tankemönster bildats, detta tankemönster sätter vi sedan ord på. Orden 

underlättar vårt tänkande, orden har även makt över tänkandet och gör så att våra 

gränsdragningar mellan kategorierna består (ibid).  

 

Vid det egna identitetsskapandet och människosynen görs en avvägning av vilken kategori man 

själv tillhör. Detta är en slutsats efter olika observationer och överväganden av likheter och 

olikheter (Wellros 2007:15). I Språkets enhet och mångfald (2007:120) menar Östen Dahl att 

en identitet är delvis social, då varje människa ingår i en social gemenskap. Denna sociala 

gemenskap kan exempelvis utgöras av de människor som bor nära varandra, i samma land eller 

samma by. Den kan även utgöras av människor som exempelvis delar samma politiska 

uppfattning eller har andra intressen gemensamt. I mångt och mycket vittnar vårt sätt att prata 

på om vår sociala identitet. Beträffande röstigenkänning är människan skicklig, en person vi 

känner kan kännas igen på endast ett ord och det går fort att identifiera var en person kommer 

från, både regionalt och socialt. I tal finns flera markörer som vittnar om bakgrund och 

tillhörighet. Dessa markörer gör det möjligt för att andra att placera en människa men även 

möjligheten att själv visa grupptillhörighet (ibid:121).  

 

4.3 Attityder  

En av språkets viktigaste funktioner är identitetsskapande och möjligheten att visa vem man är 

(Bijvoet 2013:129). Det kan tyckas oväsentligt att studera attityder till varieteter inom ett och 

samma språk då huvudsyftet med språk är att människor ska förstå varandra och inget som det 

behöver gås djupare in på. Problemet är dock mer komplext än så (Nordberg 2013:25). 

Nordberg (ibid) menar att sambandet mellan språk och social status är djupt förankrat i oss. Ett 

speciellt sätt att tala på eller uttala vissa ord kommer att identifiera talarna till en viss social 
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grupp av andra människor. Språket får således social signifikans. Det betyder att ett sätt att tala 

på får sociala konsekvenser när det gäller hur man blir bemött av andra. Attityder gentemot 

dialekter, att exempelvis värmländska är gulligt, handlar därför om personerna som talar 

dialekten och inte dialekten i sig. Beroende på talarens sociala anseende kan den språkliga 

varieteten bli stigmatiserande (ibid). Inom en grupp med talare av samma språkliga varietet är 

ofta attityden till den egna varieteten positiv men till andras är den negativ. Svagare grupper 

kan även anamma en starkare eller större grupps attityder till den egna språkliga varieteten och 

på så sätt utveckla det som kallas språkligt självhat (ibid).  

 

Lars Gunnar Andersson skriver i Fult språk – svordomar, dialekter och annat ont (1985:139) 

att alla förmodligen kan räkna upp dialekter som de tycker bra eller illa om. Åsikterna skaffar 

sig personer med största sannolikhet på individuella vis. När det gäller svenskarnas uppfattning 

av landets dialekter finns det två uppfattningar: en allmän och en egocentrisk. Den allmänna är 

att västra och nordliga dialekter uppfattas som bättre än de sydliga och östliga, med undantag 

för gotländska. För den egocentriska uppfattningen spelar regional närhet roll. Vidare menar 

Andersson (1985:140) att det råder delade meningar om den egna dialekten, vissa tycker om 

den egna dialekten och andra inte. Den geografiskt närmaste dialekten efter den egna finns det 

generellt ett motstånd till. Ju längre bort geografiskt en dialekt befinner sig, desto bättre tycker 

man om den. Andersson (ibid) har i sina undersökningar gett försökspersonerna en lista med 

namn på olika dialekter som personerna sedan ska sätta plus eller minus vid, detta utan att höra 

dialekterna. Vad som då har undersökts är personernas stereotypa föreställningar om 

dialekterna. Resultatet blir inte nödvändigtvis det samma om personerna får höra dialekterna 

(ibid).   

 

Andersson (1985:141-142) resonerar också om anledningar till attityder och föreställningar om 

dialekter. Hans förslag är att det beror på: stereotypa åsikter, maktrelationer, egenkritik och 

misstro mot grannar. För stereotypa åsikter hör en persons föreställning om en individ som 

talar med en viss dialekt ihop med hur åsikten om den specifika dialekten är. Om en person 

anser att någon från Stockholm är dryg blir inställningen till dialekten negativ, och tvärtom om 

en person från en viss plats förknippas med positiva egenskaper. Maktrelationer i samhället 

har betydelse för inställningen till dialekter och till människors geografiska ursprung. Ett 

exempel är attityden till stockholmare, de har mycket att säga till om nationellt och har därför 

makt över personer på andra orter, exempelvis i Göteborg (ibid). Gotland däremot har ingen 
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makt över Göteborg och av den anledningen har göteborgare en mer positiv inställning till 

personer från Gotland och den gotländska dialekten. Egenkritik är något som vi utövar eftersom 

vi redan som barn får lära oss att sträva efter riksspråket. Den egna dialekten är således sämre. 

Det finns dock en känslomässig anknytning till den egna dialekten; den ligger oss varmt om 

hjärtat. Inställningen till den blir därför dubbel. Detta kan förklaras med samhörighets- och 

statusprincipen. Den första innebär att vi uppskattar den egna dialekten eftersom de som står 

oss närmast talar denna (ibid). För den senare principen uppskattar vi dialekten som vi 

förknippar med hög social status. Misstro mot grannar beror på att vi har mycket att göra med 

de människor som geografiskt finns nära, samtidigt vet vi att de talar på ett annat sätt. Detta 

skapar en osäkerhet då vi både känner distans och närhet till dialekter nära oss själva och kan 

skapa en så kallad misstro mot granndialekten. Västgötskan ses generellt inte med blida ögon 

i Göteborg. Liknande motsättningar finns också mellan platser i Halland och Småland (ibid).  

 

I Attityder till svenska dialekter – en sociodialektisk undersökning bland vuxna svenskar 

(2000:5) undersöker Jasmina Balfek Radovani attityder mellan dialekt och standardspråk i 

Sverige. Radovani (2000:100) genomförde undersökning liknande Anderssons (1985) och lät 

cirka 105 informanter från fem olika städer sätta plus eller minus vid namnet på 15 olika 

dialekter. Informanterna kom från Malmö, Trollhättan, Östersund, Tierp och Linköping och 

var i 30-årsåldern. En av slutsatserna som Radovani (ibid) kunde dra var att göteborgskan var 

den mest populära dialekten av de 15 som var listade. Stockholmskan däremot befann sig bland 

de minst populära dialekterna. Ytterligare en slutsats som drogs var att de informanter som var 

bosatta i Malmö generellt var mer negativa mot göteborgskan än övriga informanter. Radovani 

(ibid) menar att detta kan bero på att Malmö och Göteborg är två storstäder förhållandevis nära 

varandra och det finns en tät kontakt mellan dessa städer. Det kan alltså finnas en viss 

konkurrens och maktkamp mellan dessa som kan ha påverkat informanterna från Malmö. En 

generell bild som Radovani (2000:104-105) kunde utläsa var att dialekter från västra och norra 

Sverige var mer uppskattade än dialekter från öster och söder.  

 

I likhet med Andersson (1985) belyser även Radovani (2000) i sin avhandling hur attityder till 

olika dialekter skapas. Hon menar bland annat att attityder till dialekter ofta är baserade på en 

attityd gentemot personer som använder sig av dialekten. Om en person har träffat en individ 

som talar med en viss varietet, kan uppfattningen av den individen utvecklas till att bli den 

generella attityden till alla som talar med samma eller liknande varietet (Radovani 2000:2). 
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Vidare diskuteras att solidaritet och lojalitet är viktiga komponenter när attityder till dialekter 

skapas. Människor har en benägenhet att ha en positiv attityd till en dialekt som finns i deras 

närhet och talas av någon de tycker om, medan en negativ attityd ofta skapas på grund av att 

dialekten talas av någon de inte tycker om. Språkattityder är med andra ord ofta en spegling av 

en människas andra attityder och fördomar (ibid). I linje med Andersson (1985) belyser 

Radovani (2000:87) också att attityder till en dialekt ofta bygger på talarens sociala status. En 

positiv attityd till en varietet kan således vara baserad på att lyssnaren uppfattar att talaren med 

dialekt har en hög social status.  

 

4.4 Grupptillhörighet och social identitet  

En persons val av dialekt är ofta starkt kopplat till vilken grupp av människor vederbörande 

känner en tillhörighet till och samhörighet med. Pamp (1978:13) menar att dialekter har en 

dubbel funktion, enande och splittrande. Dialekt har förmågan att markera olikheter mellan två 

olika geografiska områden och samhörighet inom dialekten. Dialektens enande funktion ses 

som den viktigaste och markerar både social och kulturell gemenskap. Känslan av gemenskap 

med dem som talar samma dialekt är djupt rotad både socialt och psykologiskt. Vårt språk, det 

vill säga dialekten, fungerar som ett fäste i tillvaron och att inte ha möjlighet att använda det 

uttrycksmedel som anammades som barn kan ses som att förlora en del av sig själv (ibid). I 

Ungdomsspråk (2004:19) hävdar Ulla-Britt Kotsinas att människor tenderar att markera sin 

grupptillhörighet genom ett visst språkbruk. Människor använder omedvetet eller medvetet ett 

visst språk beroende på om de vill visa distans eller närhet till den de talar med eller om. En 

människas val av språk är således starkt kopplat till den grupp av individer man för tillfället 

interagerar med. En tydlig sådan markering är att tala med dialekt, då en individ via sin dialekt 

kan markera vilken regional grupp den tillhör. Vidare menar Kotsinas (2004:20) att en individ 

genom ett visst språkbruk även kan markera kön, social status och ålder. Människor kan dock 

växla mellan olika språkbruk och de flesta använder olika språkbruk vid olika situationer. Det 

är inte ovanligt att en person skiftar mellan en utpräglad dialekt och standardspråk för att visa 

sin grupptillhörighet. 

 

Både Kotsinas (2004:19) och Andersson (2013:63) beskriver hur det på mindre orter är mer 

vanligt att människor umgås med varandra i flera olika sociala situationer. Det är inte ovanligt 

att en person är arbetskamrat med samma individ som han eller hon umgås med på fritiden. I 

större städer är det däremot mer vanligt att man umgås med olika grupper vid olika sociala 
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situationer. I den förstnämnda gruppen, de som umgås på flera sociala plan, tenderar det talade 

språket att bli relativt enhetligt. Individerna formar ett gemensamt språk. Den andra gruppen, 

de som umgås med olika människor vid olika sociala situationer, använder ett mer varierat 

språk som saknar enhetliga drag. Detta är en av orsakerna till att dialekter tenderar att vara mer 

utpräglade och tydliga i mindre orter än i större städer (Kotsinas 2004:19-20). 

  

Andersson (2013-64) menar att människor ofta ingår i många olika nätverk (sociala grupper) 

och att det inom dessa nätverk skapas mönster för hur interaktion ska ske. Genom att interagera 

med andra människor inom sitt nätverk lär människor sig hur de förväntas tala. Andersson 

(ibid) förklarar det som att en person som är född i Skåne inte nödvändigtvis talar skånska på 

grund av att den är född eller bor i just detta landskap, en person talar snarare skånska på grund 

av den interagerar med andra människor som talar skånska. Skulle en person som var bosatt i 

Skåne av någon anledning interagera främst med människor som talar göteborgska, skulle 

denna person med största sannolikhet tala göteborgska och inte skånska. En individs 

grupptillhörighet eller nätverk är således avgörande för vilken talspråksvariation den anammar 

(Andersson 2013:65).  

 

Länge har språklig variation varit oproblematiskt då människan vanligtvis inte flyttade utan 

den sociala identiteten och grupptillhörigheten utgjordes av de som bodde nära. Idag är det mer 

problematiskt då många bor på andra platser än där de är födda. Vissa föds på en annan plats 

än den föräldrarna kommer från. I skolan får elever ofta ta del av en mängd olika talspråkliga 

varieteter. Detta kan påverka tillägnandet av den egna identiteten och det kan vara svårt att veta 

vilken grupp man ska tillhöra (Dahl 2007:117-118). Lagerholm (2016:24) menar att språk är 

en social företeelse som skapas i interaktion med andra, i en gemenskap. Inom gemenskapen 

skapas normer som i sin tur bildar ett normsystem. Detta normsystem blir en språkgemenskap 

för en grupp människor. Den språkliga varietet som gruppen talar bestäms av 

språkgemenskapen och normsystemet. Sammanfattningsvis är en språkgemenskap ett 

gemensamt språk inom en grupp. För gruppen är språkgemenskapen en viktig markör för 

gruppidentiteten. Gruppen kan utgöras av människor som kommer från samma regionala plats, 

varieteten blir då dialekt. Gruppen kan även vara socialt formad, exempelvis i fråga om ålder, 

yrke, intresse, familj eller kompisgäng. Den språkliga varieteten är ett viktigt verktyg för att 

visa samhörighet. Omfattningen av språkgemenskapen kan skifta. Ett land som delar ett språk 

är en språkgemenskap, men inom denna finns det flera olika språkgemenskaper (ibid). De 
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språknormer som bildas inom en språkgemenskap uppstår som en följd av gruppens sociala 

interaktion. Detta sker i huvudsak omedvetet och det går inte att påverka eller bestämma 

språket, det uppstår. Språkliga auktoriteter som exempelvis språkvetare, svensklärare eller 

Svenska Akademien har som uppgift att observera och förklara om språket, inte att bestämma 

över det. När efterfrågan finns kan de ge rekommendationer för hur språket kan användas 

(Lagerholm 2016:25).   

 

I avhandlingen ”Ja bare skriver som e låter – en studie av en grupp Närpesungdomars 

skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms” (2011) undersöker Anna Greggas Bäckström hur 

ungdomar använder dialekt för att skapa grupptillhörighet och identitet. I sin undersökning 

fokuserar Greggas (2011:196) främst på hur ungdomarna använder dialekt när de interagerar 

via sms. Då dialekt vanligen inte förekommer som skriftspråk menar Greggas (2011:197) att 

ungdomarna fått anstränga sig mycket för att skapa ett skriftspråk på dialekt, vilket betyder att 

det bör vara något de tycker är viktigt. Vidare hävdar hon att en orsak till att de använder dialekt 

i sms är att dialekten är så väsentlig för deras identitet att de känner ett behov av att använda 

den i alla olika sammanhang och situationer (ibid). 

 

I undersökningen har ungdomarna angett att de kommer att fortsätta använda sin dialekt även 

när de blir äldre och även om de skulle flytta från regionen. Flera respondenter menar att deras 

dialekt är en stor del av den person de är och att dialekten är viktig för att behålla sin lokala 

tillhörighet (Greggas 2011:199). En individs identitet är ofta starkt knuten till den varietet som 

individen använder. Språket skapar en grupptillhörighet och hjälper oss att identifiera oss med 

andra människor. Dock kan denna identitet och grupptillhörighet förändras, till exempel vid en 

flytt till en ny ort. Människor tenderar att forma sitt språk efter den grupp de har i sin närhet 

och som de interagerar med för tillfället. En varietet är sålunda inte konstant (Greggas 

2011:200). Greggas (ibid) menar också att en varietet kan användas i motsats syfte, för att 

skapa distans från människor man inte vill identifiera sig med.  

 

Gunnarsdotter Grönberg (2004:315-316) menar att lokal identitet och grupptillhörighet tycks 

vara mer avgörande för vissa individer än andra. Hon påpekar att i hennes forskning skiljer sig 

informanternas dialekter relativt mycket från varandra, även om det geografiska området är 

begränsat. I Gunnarsdotter Grönbergs (ibid) fem undersökta områden med Alingsås som 

mittpunkt, och ytterpunkter med 60 km mellan sig, upplevs de traditionella dialektdragen 
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finnas kvar i främst de nordligare delarna av området. Detta förklaras med att individerna i 

dessa områden sannolikt känner en lokal identitet och grupptillhörighet med de som talar 

samma varietet.  

 

Vidare hävdar Gunnarsdotter Grönberg (2004:288-289) att sociala skillnader tenderar att synas 

tydligt i en individs val av talspråkvarietet. Social identitet uppfattas ofta som att den ärvs 

mellan generationer, men den påverkas också av det samtida samhället. I dagens samhälle är 

det enklare för en ungdom att bryta sig fri från sina föräldrar och sålunda också sin sociala 

identitet. Detta kan resultera i att en ungdom kan använda sig av en språklig varietet som skiljer 

sig starkt från sina föräldrars. Det är alltså inte givet att alla individer i en familj talar samma 

varietet. 

 

5.0 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från båda undersökningarna att presenteras. Resultatet 

presenteras med hjälp av diagram och tabeller. Till samtliga diagram och tabeller finns även en 

skriftlig sammanfattning av vad som redovisas. Under rubriken Databehandling (se 3.6) 

förklaras i detalj hur datan har hanterats och bör utläsas i diagrammen/tabellerna.  

 

5.1 Omedvetna attityder  

Resultatet för de omedvetna attityderna är baserat på respondenternas svar i den första delen 

av vår undersökning. Denna undersökning gjordes med matched-guise-test. De åtta dialekterna 

kommer nedan att presenteras i individuella avsnitt med en tabell där samtliga adjektivpar 

redovisas tillsammans med ett cirkeldiagram som ger en bild av attityden till den specifika 

talspråksvarieteten.  

 

5.1.1 Ung man från Halland - Frillesås 

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens första ljudinspelning. Den 

inspelade var en ung man från Frillesås i Halland.  
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Tabell 1: Ung man från Halland – Frillesås. 

Positiv  Neutral Negativ 
Mjuk – Hård Pålitlig - Opålitlig Trygg - Osäker 
Snäll – Elak  Noggrann - Slarvig Rolig - Tråkig 
Sympatisk – Osympatisk  Flitig – Lat Utåtriktad - Blyg 
Hänsynsfull – Påträngande  Intelligent - Dum Stark - Svag 
  Beslutsam – Obeslutsam 
  Snygg – Ful 
  Framgångsrik – Misslyckad 
   Aktiv - Passiv 
 

Denna dialekt fick negativ majoritet med åtta adjektivpar. Fyra adjektivpar kategoriserades 

som positiva. Resterande fyra adjektivpar kategoriserades som neutrala. För denna dialekt 

uttryckte respondenterna en tydlig negativ attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 1: Ung man från Halland – Frillesås. 

 
Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande negativ. 50% av respondenterna 

uppgav en negativ attityd, 25% uppgav en positiv attityd och 25% uppgav en neutral attityd till 

dialekten.  

 

5.1.2 Ung kvinna från Skåne – Bara.  

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens andra ljudinspelning. Den 

inspelade var en ung kvinna från Bara i Skåne. 
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Tabell 2: Ung kvinna från Skåne – Bara. 

Positiv  Neutral Negativ 
Utåtriktad – Blyg Trygg – Osäker  Mjuk - Hård 
Stark – Svag Snäll – Elak  Rolig - Tråkig 
Beslutsam – Obeslutsam Pålitlig – Opålitlig Hänsynsfull - Påträngande 
Flitig – Lat Sympatisk – Osympatisk   
Aktiv – Passiv  Snygg – Ful   
 Noggrann – Slarvig   
 Framgångsrik – Misslyckad   
  Intelligent – Dum   
 

Den andra dialekten fick neutral majoritet med sju adjektivpar. Tre adjektivpar kategoriserades 

negativt. Resterande adjektivpar kategoriserades positivt. För denna dialekt visade 

respondenterna en neutral attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan.  

 

Diagram 2: Ung kvinna från Skåne – Bara.  

 
 

Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande neutral. 50% av respondenterna 

uppgav en neutral attityd, 31,3% uppgav en positiv attityd och 18.7% uppgav en negativ attityd 

till denna ljudinspelning.  

 

5.1.3 Ung man från Småland – Torsås- 

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens tredje ljudinspelning. Den 

inspelade var en ung man från Torsås i Småland.  

 

 

 



  29  

Tabell 3: Ung man från Småland – Torsås. 

Positiv  Neutral  Negativ 
Mjuk – Hård  Trygg – Osäker  Rolig - Tråkig 
Pålitlig – Opålitlig  Sympatisk – Osympatisk  Utåtriktad - Blyg 
Snäll – Elak  Stark – Svag   
Hänsynsfull – Påträngande  Beslutsam – Obeslutsam   
Noggrann – Slarvig  Snygg – Ful   
Framgångsrik – Misslyckad  Aktiv – Passiv   
Flitig – Lat    
 Intelligent – Dum    
 

Denna dialekt fick positiv majoritet med åtta adjektivpar. Två adjektivpar kategoriserades 

negativt. Resterande sex adjektivpar kategoriserades neutralt. För denna varietet visade 

respondenternas svar en positiv attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 3: Ung man från Småland – Torsås.  

 

 
Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande positiv. 50% av respondenterna 

uppgav en positiv attityd, 12,5% uppgav en negativ attityd och 37,5% uppgav en neutral attityd.  

 

5.1.4 Ung kvinna från Västergötland – Floby. 

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens fjärde ljudinspelning. Den 

inspelade var en ung kvinna från Floby i Västergötland.  
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Tabell 4: Ung kvinna från Västergötland – Floby. 

Positiv  Neutral  Negativ 
Trygg – Osäker Mjuk – Hård Framgångsrik - Misslyckad 
Rolig – Tråkig  Pålitlig – Opålitlig   
Snäll – Elak  Hänsynsfull – Påträngande   
Utåtriktad – Blyg Beslutsam – Obeslutsam   
Sympatisk – Osympatisk  Snygg – Ful   
Stark – Svag  Noggrann – Slarvig  
Flitig – Lat  Intelligent – Dum   
 Aktiv – Passiv    
 

Denna dialekt fick positiv respons: åtta adjektivpar. Enbart ett adjektivpar kategoriserades 

negativt. Resterande sju adjektivpar kategoriserades neutralt. För denna dialekt uttryckte 

respondenterna positiv attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 4: Ung kvinna Västergötland – Floby. 

 

 
Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande positiv. 50% av respondenterna 

uppgav en positiv attityd, 6,2% uppgav en neutral attityd och 43,8% uppgav en negativ attityd.  

 

5.1.5 Ung man från Närke – Viby. 

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens femte ljudinspelning. Den 

inspelade var en ung man från Viby i Närke.  
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Tabell 5: Ung man från Närke – Viby. 

Positiv  Neutral  Negativ 
Mjuk – Hård  Stark – Svag   
Trygg – Osäker  Beslutsam – Obeslutsam   
Pålitlig – Opålitlig  Snygg – Ful   
Rolig – Tråkig  Noggrann – Slarvig   
Snäll – Elak  Framgångsrik – Misslyckad   
Utåtriktad – Blyg  Flitig – Lat   
Sympatisk – Osympatisk  Intelligent – Dum   
 Hänsynsfull – Påträngande    
Aktiv – Passiv    
 

Denna dialekt fick positiv majoritet med nio adjektivpar. Inga adjektiv kategoriserades 

negativt. Sju adjektivpar kategoriserades neutralt. För denna dialekt visade respondenterna en 

positiv attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 5: Ung man från Närke – Viby. 

 
Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande positiv. 56,3% av respondenterna 

uppgav en positiv attityd, 43,8% uppgav en neutral attityd och 0% uppgav en negativ attityd.  

 

5.1.6 Ung kvinna från Lappland – Arjeplog. 

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens sjätte ljudinspelning. Den 

inspelade var en ung kvinna från Arjeplog i Lappland.  
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Tabell 6: Ung kvinna från Lappland – Arjeplog. 

Positiv  Neutral  Negativ 
Mjuk - Hård  Utåtriktad - Blyg  Rolig - Tråkig 
Trygg - Osäker  Stark - Svag  Snygg - Ful 
Pålitlig - Opålitlig  Framgångsrik - Misslyckad  
Snäll - Elak  Intelligent - Dum   
Sympatisk - Osympatisk  Aktiv - Passiv   
Hänsynsfull - Påträngande   
Beslutsam - Obeslutsam    
Noggrann - Slarvig    
Flitig - Lat    
 

Denna dialekt fick positiv majoritet med nio adjektiv. Två adjektiv kategoriserades negativt. 

Resterande fem adjektivpar kategoriserades neutralt. För denna dialekt uttryckte 

respondenterna en tydlig positiv attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 6: Ung kvinna från Lappland – Arjeplog.  

 

 
 

Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande positiv. 56,3% av respondenterna 

uppgav en positiv attityd, 12,4% uppgav en negativ attityd och 31,3% uppgav en neutral attityd.  

 

5.1.7 Ung man från Norrbotten – Piteå. 

Här nedan redovisas det totala resultatet från attitydundersökningens sjunde ljudinspelning. 

Den inspelade var en ung man från Piteå i Norrbotten.  
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Tabell 7: Ung man från Norrbotten – Piteå. 

Positiv  Neutral  Negativ 
Trygg – Osäker  Mjuk – Hård Snygg - Ful 
Rolig – Tråkig  Pålitlig – Opålitlig  Framgångsrik - Misslyckad 
Snäll – Elak  Sympatisk – Osympatisk   
Utåtriktad – Blyg  Hänsynsfull – Påträngande   
Stark – Svag  Noggrann – Slarvig   
Beslutsam – Obeslutsam    
Flitig – Lat    
 Aktiv – Passiv    
 

Denna dialekt fick en positiv majoritet med åtta adjektivpar. Enbart två adjektivpar 

kategoriserades negativt. Resterande sex adjektivpar kategoriserades neutralt. För denna 

dialekt uttryckte respondenterna en positiv attityd, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 7: Ung man från Norrbotten – Piteå. 

 
Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande positiv. 50% av respondenterna 

uppgav en positiv attityd, 12,5% uppgav en negativ attityd och 37,5% uppgav en neutral attityd.  

 

5.1.8 Ung kvinna från Värmland – Hammarö. 

Här nedan redovisas det totala resultaten från attitydundersökningens åttonde ljudinspelning. 

Den inspelade var en ung kvinna från Hammarö i Värmland.  
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Tabell 8: Ung kvinna från Värmland – Hammarö. 

Positiv  Neutral Negativ 
Snäll – Elak  Mjuk – Hård Trygg – Osäker  
Hänsynsfull – Påträngande  Sympatisk – Osympatisk Pålitlig – Opålitlig  
 Beslutsam – Obeslutsam Rolig – Tråkig  
 Flitig – Lat Utåtriktad – Blyg  
 Aktiv – Passiv Stark – Svag  
  Snygg – Ful  
  Noggrann – Slarvig  
   Framgångsrik – Misslyckad 
  Intelligent – Dum  
 

Denna dialekt fick negativ majoritet med nio adjektivpar. Två adjektivpar kategoriserades 

positivt. Resterande fem adjektivpar kategoriserades neutralt. För denna dialekt uppfattades 

respondenternas attityd som negativ, vilket förtydligas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 8: Ung kvinna från Värmland – Hammarö.  

 
Respondenternas attityd till denna dialekt var övervägande negativ. 56,3% av respondenterna 

uppgav en negativ attityd, 12,4% uppgav en positiv attityd och 31,3% uppgav en neutral attityd.  

 

5.1.9 Sammanfattning av resultat  

Här nedan redovisas en sammanfattning av samtliga åtta dialekter kategoriserat under den 

generella attityd som framkommit i undersökningen.  
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Tabell 9: Samtliga regionala varieteter. 

Positiv  Neutral Negativ 
Småland Skåne Halland 
Västergötland  Värmland 
Närke   
Lappland   
Norrbotten   
De dialekter som majoriteten av respondenterna uppfattade positiva var de från Småland, 

Västergötland, Närke, Lappland och Norrbotten. Dialekterna från Halland och Värmland 

uppfattade av respondenterna negativt, medan dialekten från Skåne uppfattades neutral.  

 

5.2 Medvetna attityder  

Nedan redovisas resultatet från vår andra del av undersökningen. Denna del undersökte enbart 

medvetna attityder gentemot talspråksvarieteter. Nedan kommer varje enskild fråga att 

redovisas tillsammans med ett par kommentarer/argument som respondenterna gett till 

respektive fråga. Till varje fråga finns ett diagram som sammanfattar respondenternas svar.  

 

5.2.1 Generell uppfattning av dialekt 

 

Diagram 9: Vad tycker du om dialekter? 

 
 

Majoriteten av respondenterna har en positiv attityd till dialekter. De flesta som har uttryckt 

sig positivt har svarat att dialekter är “kul” eller “roligt”, andra har även svarat att det är 

“spännande” och “intressant”. Några av dem som uttryckt sig negativt om dialekter har angett 

att det är “irriterande” eller “svårt att förstå”.  
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5.2.2 Uppfattning av egen dialekt 

 

Diagram 10: Talar du med dialekt? 

 
 

Majoriteten av respondenterna upplever att de inte talar med dialekt.  

 

Diagram 11: Tror du att andra tycker att du talar med dialekt? 

 
 

 

Majoriteten av respondenterna tror att andra upplever att de talar med dialekt. 
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5.2.3 Stereotypa fördomar 

 

Diagram 12: Vilken dialekt är finast? 

 
 

En övervägande majoritet av respondenterna har svarat att göteborgska är den finaste dialekten. 

Flera av respondenterna har motiverat sitt val med att det är deras egen dialekt, en respondent 

har till exempel skrivit: “för att jag pratar det”. De har även svarat att människorna i Göteborg 

är bra eller att Göteborg är den bästa staden i Sverige. De respondenter som angett andra 

dialekter som de finaste har motiverat sina val med att dialekterna låter “mysiga”, “charmiga” 

eller “nice”.  

 

Diagram 13: Vilken dialekt är fulast? 
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Vilken	  dialekt	  är	  finast?

Dalmål Gotländska Göteborgska Värmländska

Norrländska Östgötska Skånska Vet	  ej

1 1
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Vilken	  dialekt	  är	  fulast?

Göteborgska Halländska Norrländska Skånska

Småländska Stockholmska Östgötska Vet	  ej
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Stockholmska och skånska är de dialekter som respondenterna anser vara fulast. Motiveringen 

som de flesta respondenter angett till att stockholmska är den fulaste är att den låter “dryg”, 

“snobbig” och “störande”. För skånskan är den vanligaste motiveringen att den är svår att 

förstå, men även “störande” och “jobbig” har angetts.  

 

Diagram 14: Beskrivning av en person som talar norrländska. 

 

 
 

En övervägande majoritet av respondenterna har en neutral inställning till personer som talar 

norrländska. Personen beskrivs som “lugn”, “charmig”, “snäll” och “stark”. Mer negativa 

beskrivningar är “slö”, “bonnig” och “tyst”. Personen beskrivs även med utomhusaktiviteter, 

så som “skidåkare”, “skogsmulle”, “skogshuggare” och “jägare”. 

 

Diagram 15: Beskrivning av en person som talar göteborgska. 
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Majoriteten av respondenterna har beskrivit en person som talar göteborgska positivt. Personen 

från Göteborg beskrivs bland annat som “rolig”, “skön”, “trevlig” och “utåtriktad”. En 

respondent har uttryckt att “någon som talar göteborgska är den goaste personen i världen”. De 

negativa beskrivningar för en person som talar göteborgska var exempelvis “jobbig” och 

“överdriven”.  

 

Diagram 16: Beskrivning av en person som talar stockholmska. 

 

 
 

Majoriteten av respondenterna beskriver personer som talar stockholmska negativt. Personen 

beskrivs som exempelvis “dryg”, “arrogant”, “självgod” och “ytlig”. De som har beskrivit 

personen positivt har gett beskrivningarna “fin” och “pratar snyggt”. En mer neutral 

beskrivning som angetts är “lite fin i kanten, har bra självförtroende men ser sig själv som 

bättre än andra”. 

 

Diagram 17: Beskrivning av en person som talar skånska.  
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Beskrivningarna av en person som talar skånska varierar stort i fråga om positivt, negativt och 

neutralt. De positiva beskrivningarna är till exempel “utåtriktad” och “rolig”. De negativa 

beskrivningarna är bland annat “irriterande”, “jobbiga” och “hetsiga”. Exempel på de 

beskrivningar som tolkas som neutrala är “Johan Glans” och “unga popartister”.  

 

5.2.4 Grupptillhörighet 

 

Diagram 18: Känner du gemenskap med de som talar samma dialekt som du? 

 

 
 

Den största delen av respondenterna menar att de inte känner gemenskap med de som talar 

samma dialekt som de själva. Som argument till varför de inte känner gemenskap anger 

majoriteten att de inte lägger vikt vid någons dialekt och därmed inte känner en dialektbaserad 

gemenskap. De som har svarat att de känner gemenskap har angett kommentarer som “man 

känner sig trygg med de som talar som en” och att “man känner sig hemma med de som talar 

likadant”.  
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Diagram 19: Talar du olika beroende på vem du talar med? 

 

 
 

Majoriteten av respondenterna anger att de talar olika beroende på vem de talar med. Ett 

argument som återkommer från flera respondenter är att de vid tillfällen väljer en viss dialekt 

eller språkbruk för att deras mottagare ska förstå dem. Två exempel som respondenterna anger 

är ”Ja det gör jag för att mormor inte hade förstått mig om jag hade pratat på samma sätt som 

jag pratar med en kompis” och ”Ja jag svär med mina vänner men med familj och släkt så pratar 

jag finare”. Ett antal respondenter uppger att de inte är medvetna om huruvida de talar olika 

beroende på mottagaren.  

 

Diagram 20: Tror du dialekt eller visst sätt att prata på kan skapa gemenskap? 

 

 
 

Majoriteten av respondenterna har angett att de tror att ett visst sätt att prata kan skapa 

gemenskap. Flera respondenter menar att ett visst användande av språk kan förena människor 
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och att man förstår varandra på en annan nivå om man talar samma dialekt. De respondenter 

som inte tror att dialekt kan skapa gemenskap har inte angett något specifikt argument till varför 

inte.  

 

5.2.5 Inställning till språksociologi i skolan  

 

Diagram 21: Är det viktigt att jobba med dialekter i skolan? 

 
 

En övervägande majoritet av respondenterna tycker inte att det är viktigt att arbeta med 

dialekter i skolan. Flera respondenter har angett att kunskap om dialekter inte känns viktigt. De 

har även kommenterat att “det finns andra saker som är viktigare att lära sig om”. Flera av de 

respondenter som svarat att de tycker att det är viktigt att arbeta med dialekter i skolan har 

angett att det är relevant att arbeta med fördomar och dialekter kan vara en del av detta. 

 

6.0 Diskussion 

I detta avsnitt kopplas vårt resultat till den tidigare forskning som finns presenterad. 

Diskussionen är disponerad på samma sätt som den tidigare forskningen (se 4.0). 

 

6.1 Orsaker till talspråklig varietet  

I resultatet framkommer det att majoriteten av respondenterna själva inte anser sig tala med 

dialekt. Samtliga av våra respondenter går på ett studieförberedande program i norra Halland. 

Enligt Gunnarsdotter Grönberg (2004:298-299) talar elever på ett studieförberedande program 

närmare standardspråket och med mindre dialekt än elever på ett yrkesförberedande program. 

Anledningen till detta är enligt Gunnarsdotter Grönberg (2004:302-203) att ett 
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studieförberedande program ofta domineras av flickor. Yrkesförberedande program domineras 

å andra sidan av pojkar. Vad som dock talar emot Gunnarsdotter Grönbergs slutsats i vårt 

resultat är att antalet manliga och kvinnliga respondenter i vår undersökning är relativt jämnt 

utan att domineras av något av könen. Även Svahn och Nilsson (2014:141) har undersökt 

huruvida en persons gymnasieval påverkar den talspråkliga varieteten, vilket de inte fann något 

bevis för. Socioekonomiska faktorer spelar dock in. I vår undersökning styrks Gunnarsdotter 

Grönbergs slutsats å ena sidan då våra respondenter går på ett studieförberedande program och 

själva upplever att de inte talar med dialekt. Å andra sidan har ingen yrkesförberedande klass 

undersökts vilket betyder att vi inte kan dra samma slutsats om deras uppfattningar. Svahn och 

Nilsson (2014:145-147) kommer bland annat fram till att bostadsortens sociala karaktär har 

betydelse för huruvida en person talar mer standardspråkligt eller med mer dialekt. Det fanns 

drag av dialekt i alla typer av orter men typerna större tätort och storstad innehöll en större del 

standardspråkliga drag. Den ort respondenterna i vår undersökning kommer ifrån kategoriseras 

som en större tätort, vilket i så fall ligger i linje med respondenternas uppfattning om att de 

själva inte talar med dialekt. 

  

Gunnarsdotter Grönberg (2014:288-289) menar att den sociala identiteten ärvs mellan 

generationerna samtidigt som det idag är enklare för ungdomar att bryta sig loss från sina 

föräldrar och anamma en egen talspråkligvarietet. Detta överensstämmer med vårt resultat: 

respondenterna uttrycker gemenskap med vänner i större utsträckning än gemenskap med 

familjen. Å andra sidan uttrycker även många att de talar på ett annat sätt med familjen. Det 

kan betyda att de är mer flexibla i sitt talspråk och skapar gemenskap med både familj och 

vänner genom att skifta. Gunnarsdotter Grönberg (ibid) skriver att användandet av en viss 

varietet kan vara en signal om att bryta sig fri från de egna föräldrarna. Ingen av respondenterna 

har angivit detta som svar, men eftersom de har svarat att “mormor inte skulle förstå” är det 

tydligt att ungdomarna har möjlighet att välja en varietet där de är i överläge i förhållande till 

den äldre generationen. Flera respondenter uttrycker även att de “skärper sig” när de talar med 

familj eller släkt. Också det påvisar en tydlig medvetenhet om att deras språkbruk skiljer sig åt 

beroende på vem de talar med. Till skillnad från Gunnarsdotter Grönberg (ibid) som menar att 

det inte är en självklarhet att samtliga medlemmar i en familj talar på samma sätt påvisar vi att 

de gör det, men att ungdomarna anammar ett annat sätt att tala med sina kompisar. På samma 

sätt är det troligt att föräldrarna talar med en annan talspråksvarietet på exempelvis jobbet än 

vad de gör när de talar till sina barn.  
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Resultatet visar att få av respondenterna anser att de själva talar med dialekt. Majoriteten är 

emellertid enig om att utomstående troligen anser att de gör det. Ett svar från respondenterna 

är att han eller hon tenderar att använda den talspråkliga varietet som passar den person de 

interagerar med. Enligt Thelander (1992:180-181) anammar vanligtvis inte en person som 

flyttar till en ny ort den lokala dialekten. Samtidigt har personen mycket svårt för att påverka 

den redan etablerade talspråksvarieteten i den nya gruppen. Ofta påverkas den nyinflyttades 

sätt att tala på i den bemärkelse att dennes varietet blir mer lik standardspråket än vad den varit 

innan. Detta kan möjligtvis vara det som händer för respondenten som angivit att hen anpassar 

sitt tal till den nya gruppen. Vad respondenten upplever som en anpassning till den nya 

varieteten kan i själva verket vara det Thelander (1992:183-186) menar är att överge den egna 

dialekten snarare än att anamma en ny. Thelander (1996:180) samt Bijvoet (1998:250) förklarar 

detta fenomen som en fråga om prestige och att vissa dialekter anses ha högre status än andra. 

Den lokala dialekten har alltid högre ställning “hemma” än vad en avvikande dialekt har. 

Därför anpassar ofta de personer som talar med en avvikande dialekt sig till standardspråket 

som ses som mer neutralt. Vad beträffar de respondenter som själva inte uppfattar det som att 

de talar med dialekt kan det vara så att de sällan befinner sig på platser där dialekten är en 

annan än den de är vana vid.  

 

6.2 Attitydskapande  

Att våra respondenter har olika attityder till talspråkliga varieteter framkom tydligt i vår 

undersökning. Hur dessa attityder uppkommit är dock inte lika tydligt. Wellros (2007:13-14) 

menar att attityder är något människor skapar för att kunna generalisera världen. Attityder 

hjälper människor att placera andra individer i fack i hjärnan, vilket är nödvändigt för att kunna 

greppa hur världen fungerar. När respondenterna i vår undersökning beskrev en person som 

talade en specifik dialekt var det enkelt att urskilja stora skillnader mellan attityderna gentemot 

de olika dialekterna. Trots att respondenterna inte hade någon chans att hinna diskutera frågan 

med varandra uppgav många liknande svar. Detta betyder att många av respondenterna har 

liknande attityder till de olika varieteterna. Det framgick tydligt att de hade en klar bild av hur 

personer med de olika varieteterna uppfattades vara. Detta beror sannolikt på att de, så som 

Wellros (2007:13-14) påpekar, har kategoriserat varieteten och de människor som talar den. 

Både Andersson (1985:141-142) och Radovani (2000:2) menar att attityder gentemot dialekter 

ofta är baserade på en erfarenhet av någon som talar den specifika dialekten. En person kan en 
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gång ha träffat en otrevlig person som talar stockholmska och detta har utvecklats till en negativ 

attityd gentemot samtliga som talar med samma eller liknande dialekt. Attitydskapandet tar 

sålunda plats när man interagerar med andra varieteter i verkliga livet. I vår undersökning visar 

det sig dock att många respondenter tycks ha en liknande attityd gentemot de olika varieteterna. 

Nästintill samtliga respondenter beskrev en person som talar stockholmska på ett högst negativt 

sätt. Sannolikheten att samtliga av dessa har interagerat med en otrevlig person som talar 

stockholmska är relativt liten. Om många tycker samma sak, och vi naturligtvis utgår från att 

det inte finns särskilda “folkkynnen” som korrelerar med landskapstillhörighet, måste det också 

finnas andra förklaringar. Gissningsvis finns mer eller mindre etablerade stereotyper om 

norrlänningar, stockholmare, skåningar osv. Dessa skulle vara intressanta att undersöka som 

särskilda diskurser, men det faller utanför detta arbetes ramar.  

 

Som tidigare nämnts framgick det tydligt i vårt test att respondenterna har attityder till olika 

talspråksvarieteter. Ljudinspelningarna var relativt korta, dock uppfattades respondenterna 

snabbt kunna markera sina svar på skalan mellan adjektivparen. Skånskan var den enda 

talspråksvarietet som bemöttes med en neutral attityd, samtliga av de andra varieteterna 

bemöttes negativt eller positivt. Då respondenterna kunde avgöra och markera sina svar i en 

snabb takt kan man anta att de flesta redan hade en relativt klar bild av de olika varieteterna. 

Det var enkelt för respondenterna att kategorisera dialekten som till exempel snygg eller ful, 

rolig eller tråkig och så vidare. Dahl (2007:120-121) hävdar att människan är duktig och snabb 

på att kategorisera andra människor. Genom att höra en individ säga endast ett ord kan en 

människa snabbt placera den individen i det fack som är passande. Vårt tal innehåller tydliga 

markörer för geografisk och social tillhörighet. Detta stämmer väl överens med hur våra 

respondenter bemötte de olika ljudinspelningarna och hur snabbt de kunde kategorisera dem.  

 

När vi efterfrågade vilken talspråksvarietet som var finast respektive fulast gav respondenterna 

oss mycket distinkta svar. Göteborgskan var den varietet som ansågs finast utan konkurrens, 

medan stockholmskan och skånskan var de varieteter som ansågs i särklass fulast. Det framgick 

alltså att respondenterna anser att vissa dialekter är finare än andra. Lagerholm (2016:107) 

menar att de flesta människor har attityder till allt möjligt i världen. I språksammanhang brukar 

detta ofta komma till uttryck i vad som anses bättre eller sämre inom ett språk. I vår 

undersökning framgick det, i linje med vad Lagerholm (ibid) säger, att det finns attityder i form 

av uppfattningar om vilken dialekt som är bättre eller sämre. I undersökningen om de 
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omedvetna attityderna framgick det också att varieteterna ansågs bättre (positiva) eller sämre 

(negativa). För ett par dialekter var skillnaderna mer distinkta än för andra. För till exempel 

värmländskan var attityden markant negativ, medan attityden mot lappländskan var tydligt 

positiv. Utifrån vår undersökning kunde vi se att majoriteten av respondenterna tycktes ha 

liknande attityder gentemot flera av varieteterna. Detta skulle kunna bero på att de olika 

dialekterna mer allmänt sett anses vara bättre eller sämre, vilket indikerar att stereotyper om 

landskapstillhörighet existerar. En varietet som bemöttes av både ris och ros var skånskan. I 

den första undersökningen bemöttes ljudinspelningen av skånskan neutralt och även 

beskrivningarna av en person som talar skånska, i undersökningens andra del, påvisade en 

övervägande neutral attityd. När respondenterna dock ombads att benämna den fulaste 

dialekten var skånskan en av de två dialekter som utpekades. Att skånskan blev utpekad som 

ful kan bero på att respondenternas attityd till viss del är baserad på generella uppfattningar om 

dialekter. De vet alltså att de “borde” tycka att skånskan är ful. Vid den första undersökningen, 

när ingen berättade för dem att det var just skånska de lyssnade till; var attityden därför mer 

positiv än när de själva skulle benämna dialekter. Detta resultat kan anses intressant då det 

tydligt visar skillnaden för de medvetna och de omedvetna attityderna till skånska.  

 

6.3 Attityder  

I vår undersökning urskiljer respondenterna tydligt personer med olika dialekter. Som nämnts 

ovan, visar den första undersökningen att respondenterna är mer välvilligt inställda till vissa 

varieteter och mer kritiska till andra. I den andra delen av undersökningen beskriver de tydligt 

fyra personer som talar med olika dialekter. Som nämnts tidigare, skiljer sig resultatet av 

beskrivningarna markant åt mellan de olika dialekterna samtidigt som respondenterna är eniga 

om bilden av en person som talar exempelvis “norrländska”. Bijvoet (2013:129) menar att 

språket och vårt sätt att tala på är en väsentlig del av identitetsskapandet. Huvudsyftet med ett 

språk är att göra sig förstådd. Men språk är mer än så; talspråksvariation är ett socialt komplext 

ämnesfält. Vårt resultat visar tydligt att dialektal variation är fast förankrat i vårt sociala 

medvetande och i vårt sätt att uppfatta andra människor, vilket knyter an till Bijvoet (ibid) 

sociala signifikans. Sättet att tala får sociala konsekvenser. Våra respondenter har tydliga bilder 

av personer som talar med en viss varietet och är samtidigt medvetna om sitt eget sätt att tala 

på och att de anpassar sitt språk till mottagaren. Enligt Nordberg (2013:25) kan en talspråklig 

varietet vara stigmatiserande. Vår undersökning bekräftar detta   då det visar sig att 

respondenterna redan har tydliga bilder av en person som talar på ett visst sätt.  
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Respondenterna i vår undersökning kommer från norra Halland och kan anses tala en variant 

av göteborgska. Enligt vår undersökning är en tydlig majoritet av respondenterna positiva till 

göteborgskan. I beskrivningen av den “finaste dialekten” intar göteborgskan en markant 

förstaplats och vid beskrivningen av en person som talar göteborgska är omdömena till största 

del positiva. Enligt Nordberg (2013:25) finns det i allmänhet en positiv inställning till den egna 

dialekten, samtidigt som personerna inom denna är negativa till andra dialekter. Även detta är 

tydligt i vår undersökning då stockholmskan och skånskan exempelvis bemöts negativt. I vår 

första del av undersökningen där respondenterna fick lyssna till olika dialekter fanns en ljudfil 

med en person som kommer från samma trakt som respondenterna. Detta visste respondenterna 

inte om. Denna inspelning uppfattades dock inte enbart positivt av respondenterna. Enligt 

Nordberg (ibid) finns det en risk att utveckla ett så kallat självhat till den egna 

talspråksvarieteten, om det finns en annan varietet som personerna frekvent stöter på och som 

har fler talare. Detta kan förklara att göteborgskan får ett positivt bemötande samtidigt som den 

lokala talspråksvarieteten inte ses på med blida ögon. Andersson (1985:141-142) menar att den 

egna dialekten ligger oss varmt om hjärtat och att inställningen till den egna dialekten kan 

beskrivas som egenkritik. Samtidigt som det finns en känslomässig relation till den egna 

dialekten ses riksspråket som det eftersträvansvärda, vilket även kan vara en förklaring till 

varför den dialekt som låg nära respondenternas egen inte fick ett mer positivt omdöme. 

 

Som nämnts tidigare visar undersökningen att de flesta respondenter kan ange vilka dialekter 

de anser vara “fula” och “fina”, endast ett fåtal har svarat “vet ej” på frågan. Detta ligger linje 

med Anderssons (1985:139-140) undersökning där personer har fått ange plus eller minus på 

olika dialekter utan att ha hört dialekterna. Enligt Andersson (ibid) finns det allmänna och 

egocentriska förklaringar till varför människor kan säga vilka dialekter de är mer välvilligt 

inställda till än andra. De dialekter som i vårt resultat bemöts positivt i den första 

undersökningen är de från Småland, Västergötland, Närke, Lappland och Norrbotten. De som 

bedöms mer negativt är de från Halland och Värmland. Den allmänna uppfattningen är att 

nordliga och västliga dialekter ses som mer positiva än sydliga och östliga (ibid). Det går alltså 

att förklara vårt resultat med den allmänna uppfattningen, med undantag för exemplet från 

Småland som bedömdes positivt av våra respondenter; trots att den är både sydlig och östlig. 

Dialekten från Skåne kan även den ses som ett undantag då den bemöttes neutralt av våra 

respondenter i båda undersökningarna. Den egocentriska anledningen till attityden gentemot 

olika dialekter är att generellt anses dialekter vara bättre ju längre bort de ligger geografiskt. 
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Granndialekterna bemöts oftast negativt och det råder delade meningar om den egna (ibid). 

Detta kan även förklaras med begreppet misstro mot grannar (Andersson 1985:141-142). 

Samtliga av våra respondenter kommer från norra Halland. Dialekten från Småland fick 

tillsammans med den från Halland sämst utlåtande av respondenterna. Detta kan förklaras med 

att den småländska ligger närmast geografiskt och att den negativa inställningen till egna 

dialekten fick genomslag i undersökningen. Dialekten från Västergötland, alltså från ett annat 

angränsande landskap, fick dock ett positivt betyg. Detta kan bero på att det finns andra 

regionala varieteter mellan den från ljudexemplet och respondenternas egen. Återigen är 

dialekten från Värmland ett undantag. Värmland ligger relativt långt bort från norra Halland, 

trots detta var respondenterna negativa till dialekten.  

 

Vårt resultat visar, som tidigare påpekats, att stockholmskan anses vara den “fulaste” dialekten. 

Likaså beskrivs en person som talar stockholmska på ett negativt sätt. Andersson (1985:141-

142) förklarar detta fenomen med stereotypa åsikter. Det betyder att föreställningen om 

dialekten hör ihop med föreställningen om personerna som talar den. Våra respondenter visar 

en hög grad av stereotypa åsikter för frågorna om hur en person som talar en viss dialekt är. 

Majoriteten av respondenterna hade inga svårigheter med att beskriva personer med de fyra 

olika dialekterna som efterfrågades. De personer som talar göteborgska beskrevs av majoriteten 

positivt, vilket överensstämmer med frågan om den “finaste” dialekten där göteborgskan 

angavs av flest respondenter. Även Radovani (2000:2) menar att attityden till en dialekt hör 

ihop med attityden till personer från en viss plats. Att just stockholmskan blivit hårt ansatt i vår 

undersökning kan även förklaras i termer av makt. Med detta menas att de maktrelationer som 

råder i samhället har betydelse för vår attityd och inställning till dialekter och personer från 

olika platser. I Sverige finns exempelvis en maktrelation mellan Stockholm och Göteborg. 

Stockholm är landets största stad och huvudstad; Göteborg vår andra största stad. Inställningen 

till Stockholm tenderar därför att bli negativ av personer från Göteborg (ibid). Detta 

resonemang är tydligt i vårt resultat där respondenterna bor i norra Halland (närheten av 

Göteborg). Både stockholmskan som dialekt och personer som kommer från Stockholm har i 

undersökningen bemötts med en negativ inställning. Andra orter, som Göteborg, har i 

undersökningen bemöts mer positivt. Att stockholmskan bemöts negativt är inte unikt för vår 

undersökning. Liknande resultat fick Radovani (2000:100) i sin undersökning. 
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6.4 Grupptillhörighet och social identitet 

I vår undersökning uttryckte cirka 59% av respondenterna att de skiftar språk beroende på vem 

de talar med. Flertalet respondenter menade att de skiftar dialekt för att deras mottagare ska 

förstå dem bättre. Det finns mycket forskning som tyder på att en talspråksvarietet och en viss 

typ av språkbruk kan verka förenande. Både Kotsinas (2004:19-20), Greggas (2011:199-200), 

Lagerholm (2016:24) och Andersson (2013:64-65) menar att människor tenderar att skifta sin 

språkanvändning utefter vem de interagerar med. Denna skiftning beror ofta på att vi människor 

vill visa vår grupptillhörighet och vår identitet. Att tala med en viss typ av till exempel dialekt 

eller ordval är således sätt att uttrycka gemenskap. Då 59% av respondenterna skiftar språkbruk 

går det att dra slutsatsen att det finns en medvetenhet om att olika typer av grupper i samhället 

talar på olika sätt. Respondenterna är högst medvetna om att det ibland krävs en förflyttning 

av språkbruk och dialekt för att möta sin mottagare. Någon respondent uttryckte att de hade 

släktingar i andra delar av Sverige och att det var nödvändigt att skifta dialekt för att dessa 

skulle förstå respondenten. Det finns följaktligen ett intresse hos våra respondenter att anpassa 

sig efter den eller de personer som individen interagerar med för tillfället, i linje med det som 

tidigare forskning konstaterat. 

  

Lagerholm (2016:24) diskuterar även att människor skapar språknormer och språkgemenskap 

inom sin grupp. För en grupp kan denna språkgemenskap vara en väsentlig markör för gruppens 

identitet och samhörighet. I vår undersökning uttryckte 75% av respondenterna att de tror att 

en dialekt eller en viss typ av språkanvändning, såsom slang, kan skapa en gemenskap. Ett 

argument som användes flitigt av respondenterna var att två personer som talar samma dialekt 

förstår varandra på ”en annan nivå”, än två personer som talar olika dialekter gör. Detta 

argument anser vi är av intresse, eftersom vi tolkar det som att respondenterna menar att språket 

som en grupp använder är relativt avgörande för att känna samhörighet och kunna identifiera 

sig med varandra. Den gemensamma dialekten blir alltså en markör som pekar på att det finns 

vissa likheter mellan två individer. Att två individer som talar samma talspråksvarietet förstår 

varandra på ”en annan nivå” är en diffus beskrivning. Vi tolkar det som att respondenterna 

menar att en mer genuin samhörighet uppstår när dialekten är gemensam. 

  

En intresseväckande siffra som dock framkom i vår undersökning var att endast 37% av 

respondenterna menar att de faktiskt känner gemenskap baserad på talspråksvarieteten hos en 

annan människa. Drygt 40% uttryckte att de inte känner gemenskap med människor som talar 
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med samma dialekt som de själva. Dessa siffror är intressanta, då 75% alltså menade att de tror 

att en viss typ språkanvändning kan skapa gemenskap. Ett argument som återkom hos flera 

respondenter var att de inte lägger vikt vid en annan individs dialekt och inte finner det relevant 

för att kunna interagera. Respondenterna tycks mena att talspråksvariation inte spelar särskilt 

stor roll och att gemenskap baseras på andra saker än språkliga likheter. Detta är intressant då 

tidigare forskning menar att det finns mycket tydliga kopplingar mellan att känna gemenskap 

och tala på samma sätt. Dahl (2007:117-118) menar dock att det idag är vanligt att ungdomar 

stöter på många olika dialekter i skolan, då det i dagens samhälle är vanligare att familjer 

förflyttar sig och rör sig inom Sverige. Detta kan göra att individer inte riktigt vet vilken grupp 

de tillhör eller känner att de tillhör flera skilda grupper. Detta skulle kunna vara anledningen 

till att våra respondenter inte upplever att de känner gemenskap med dem som talar samma 

dialekt som de själva. Respondenterna är så vana vid att umgås och interagera med människor 

som talar en avvikande dialekt och har utvecklat ett slags immunitet till talspråksvarieteter. 

Denna immunitet innebär att respondenterna bortser från andra individers dialekt och finner 

andra faktorer och markörer som kan skapa gemenskap. En möjlig orsak till att våra 

respondenter uttryckt att de inte lägger vikt vid andra människors dialekt är att människor 

överlag är mer vana vid andra dialekter än den egna i dagens samhälle. Idag finns allting 

lättillgängligt via ett klick på internet och eventuellt har språkliga skillnader inte lika starkt 

fäste längre. Ungdomar finner, tror vi, gemenskap och samhörighet på andra sätt idag. 

 

Vårt resultat överensstämmer  med Gunnarsdotter Grönbergs (2004:315-316) slutsats om att 

grupptillhörighet kopplat till talspråksvarietet är olika viktigt för olika personer. Som nämnts 

ovan, svarade cirka 40% av respondenterna att de inte känner grupptillhörighet med dem som 

talar med samma varietet som de själva, medan cirka 37% svarade att de känner 

grupptillhörighet. Antalet respondenter som känner talspråksrelaterad grupptillhörighet är 

nästan detsamma som de som inte gör det. Detta kan tyda på att grupptillhörighet baserad på 

talspråksvariation är olika viktigt hos olika personer även i vår undersökning. En klar majoritet 

av våra respondenter svarade dock att de talar olika beroende på vem de talar med, deras språk 

anpassas således till mottagaren. I linje med Gunnarsdotter Grönberg (2004:288-289) visar vårt 

resultat att sociala skillnader påverkar den talspråkliga varieteten. Respondenterna i 

undersökningen uttrycker att de talar på ett visst sätt med sina kompisar eftersom de har en viss 

“jargong” och att “mormor inte skulle förstå” om de skulle tala på samma sätt med henne. På 

så vi skapas en tydlig vi-och-dem-känsla och grupperna blir tydliga med hjälp av det valda 
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språkbruket.  

 

Som nämnts ovan var det drygt 37% som menade att en dialekt kan skapa gemenskap. De 

använde argument såsom att det skapas en trygghet och att man känner sig hemma med de som 

talar samma dialekt. Att känna sig hemma med eller känna en trygghet med någon utifrån 

personernas dialekt anser vi är en beskrivning av en gemenskap som skapas mellan två 

individer. Båda dessa argument styrker därför vad tidigare forskning påpekat – att 

talspråksvarieteter kan användas för att visa gemenskap och tillhörighet. Både Pamp (1978:13) 

och Greggas (2011:199-200) menar att den gemenskap som kan uppstå mellan två som talar 

samma varietet är djupt rotad både socialt och psykologiskt i oss människor. Våra respondenter 

nämnde att de ”känner sig hemma” med någon med samma dialekt, vilket kan tolkas vara ett 

uttryck för en känsla av trygghet. Denna trygghet är rotad inom individen och ger associationer 

till något hemvant, vilket sedan skapar en samhörighet gentemot individen som talar samma 

varietet. 

  

Både Kotsinas (2004:19-20), Dahl (2007:117-118) och Andersson (2013:63-65) menar att en 

individs bostadsort kan vara avgörande för val av dialekt och användning av dialekt. I större 

städer där fler människor finns i rörelse är talspråksvarieteterna ofta mindre utpräglade och 

tydliga. I mindre städer finns det däremot  färre människor att interagera med och därför färre 

språkliga drag att färgas av. Än en gång läggs det vikt vid vilka människor en individ 

interagerar med. Respondenterna i vår undersökning kommer från en mindre tätort i norra 

Halland och, utifrån vad tidigare forskning föreslår, kan det alltså vara så att respondenterna 

främst interagerar med individer som talar samma eller liknande dialekt – baserat på att orten 

är liten. Detta belyser än en gång intresset i att drygt 40% menar att det inte känner samhörighet 

eller gemenskap med människor som talar samma dialekt som den egna.  

Eftersom respondenterna är från en mindre ort bör deras dialekt vara en aning mer utpräglad 

och på så sätt även mer knuten till deras identitet. Detta är dock inte i linje med vad våra 

respondenter uttrycker. Som nämnts tidigare är en möjlig orsak till detta att respondenternas 

bostadsort ligger i nära anknytning till Göteborg, som är en storstad med mycket människor i 

rörelse. Det kan alltså vara så att många av våra respondenter rör sig i Göteborg och där mötet 

individer med andra talspråksvarieteter, såsom både Kotsinas (2004:19-20) och Andersson 

(2013:63-65) föreslår.  
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7.0 Slutsats  

Vår slutsats syftar till att besvara de fyra frågeställningar som tidigare har presenterats. Allra 

sist diskuterar och belyser vi arbetets didaktiska implikationer.  

 

Sammantaget visar undersökningen att gymnasieungdomars attityder till dialekt är överlag 

positiva. Resultatet visar att ungdomarnas generella och övergripande inställning också är 

positiv, vilket även håller i sig vid undersökningen av specifika dialekter. De ungdomar som 

deltagit i vår undersökning tycks först vara passivt inställda till olika talspråkliga varieteter och 

menar att sådant inte spelar så stor roll för dem. När de får möjlighet att själva beskriva personer 

som talar på olika sätt visar de dock tydliga attityder, likaså i matched-guise-testet. Detta leder 

till slutsatsen att ungdomarna har omedvetna attityder i allra högsta grad.  

 

I vår undersökning framkom det att många respondenter tycktes ha en klar bild av flera av de 

olika dialekter som benämndes i undersökningen. I deras beskrivningar av människor som talar 

en specifik dialekt presenterades det tydligt stereotypa beskrivningar, vilket gör att vi kan dra 

slutsatsen att respondenterna redan innan vår undersökning hade kategoriserat och 

generaliserat människor som talar en viss dialekt. Detta är med största sannolikhet omedvetet 

för respondenten själv, men det kan beskrivas som hjärnans sätt att försöka förstå världen. 

Attityder till talspråksvariation kan förklaras på så sätt att människor värderar och generaliserar 

andra människor för att förenkla saker för sig själv.  

 

Vår undersökning visade också att attityder till talspråklig variation korresponderar med 

bredare sociala mönster som har att göra med gruppgemenskap, självbild och bilden av 

”andra”. Majoriteten av våra respondenter menade att de inte känner gemenskap med någon 

som talar samma eller liknande dialekt som de själva gör. Trots detta bemöttes göteborgskan 

(som är nära den egna dialekten) med mycket positiva attityder vid flera tillfällen i 

undersökningen. Halländskan, som även den är nära respondenternas egen dialekt, bemöttes 

negativt. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att det finns en viss osäkerhet kring den egna 

dialekten. Det finns ändå en viss förkärlek för den egna dialekten och dess 

gemenskapsgenererande kvalité; samtidigt som en del respondenter tycks vilja distansera sig 

från den. Stockholmskan blev däremot hårt ansatt vid flera tillfällen i vår undersökning, vilket 

vi tror beror på att Göteborg och Stockholm är varandras konkurrenter. En slutsats vi kan dra 

är alltså att dialekter kan skapa en vi-och-dem-känsla, där vi känner tillhörighet med de som är 
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talar likt oss själva, en viss egenkritik till den egna dialekten och distans till de som talar 

avvikande.  

 

7.1 Didaktiska implikationer  

Den viktigaste didaktiska implikationen som framkommit i vårt arbete är att respondenterna  

anser att de inte har särskilda attityder till olika talspråkliga varieteter, och för att ämnet inte är 

viktigt. Trots detta har respondenterna kunnat återge bestämda bilder av talare när de i den 

första delen av undersökningen har fått lyssna på olika icke namngivna dialekter. Likaså har 

de i den andra delen av undersökningen tydligt kunnat beskriva personer som talar med olika 

dialekter, exempelvis stockholmska och norrländska. Liknande resultat har vi fått i frågor 

angående talspråklig varietet som samhörighetsmarkör, flera respondenter har svarat att de inte 

tror att sättet att tala på kan vara förenande, samtidigt som de senare har svarat att de talar på 

olika sätt beroende på vem de talar med. Respondenterna har alltså talat emot sig själva. En 

viktig slutsats är därför att det är viktigt att göra eleverna medvetna om deras egna attityder.  

 

Beträffande den sista frågan i vår undersökning ställer sig majoriteten av respondenterna 

negativa till att arbeta med dialekter i skolan. Argumenten till varför det inte känns relevant är 

exempelvis att det finns viktigare saker att fokusera på eller att det inte finns så mycket att prata 

om i detta ämne. Övriga delar av vår undersökning, som har redovisats ovan, tyder dock på 

motsatsen. Respondenterna har haft tydliga värderande uppfattningar om dialekter och 

dialektalande personer. Värderingarna har kommit till uttryck i besvarandet av frågor som inte 

har kombinerats med lyssnande till dialektexempel, i besvarandet av frågor i förbindelse med 

dialektexempel vars geografiska hemvist har varit outtalad, samt i besvarandet av frågor som 

kombinerats med lyssnande på dialektexempel där den geografiska hemvisten har varit känd 

för respondenterna. Sammantaget pekar vår undersökning tydligt på vikten av att undervisa i 

och diskutera talspråkliga varieteter, däribland dialekter, i enlighet med läroplanen för ämnet 

svenska på gymnasiet (2011:160).  

 

Som nämnts i bakgrunden, har lärare inom den svenska gymnasieskolan ett demokratiskt 

uppdrag. Till detta uppdrag hör att forma demokratiska samhällsmedborgare (Skolverket 

2011:6-7). En väsentlig del i fostrandet av demokratiska samhällsmedborgare är tolerans mot 

det som tycks annorlunda eller främmande. Genom att belysa de attityder ungdomar i 

gymnasieskolan har blir det enklarare för lärare inom svenämnet att ta sig an och arbeta med 
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dessa. Det kan även vara värdefullt för eleverna själva att få utmana sina fördomar mot och 

attityder till det som anses annorlunda, i detta fall talspråksvarieteter. Omständigheten att 

talspråksvarieteter också kan skapa en känsla av samhörighet är även det något som är viktigt 

att arbeta aktivt med tillsammans med eleverna. Det är nödvändigt att göra eleverna medvetna 

om språkets makt, så att de förstår att deras sätt att uttrycka sig kan fungera både inkluderande 

och exkluderande.  

 

Ask (2012:10-11) uttrycker att svenskämnet, så som det är konkretiserat i Lgy11, tillåter 

svensklärare att tolka ämnets innehåll och syfte fritt. Att arbeta med attityder och språklig 

variation är obligatoriskt, men i vilken grad eller i vilket sammanhang är inte konkret förklarat 

i läroplanen (ibid). Det är upp till varje enskild lärare att själv bestämma i vilken utsträckning 

detta arbete ska ske, vilket betyder att en lärare kan bestämma sig för att arbeta med detta i 

mycket begränsad omfattning. Utifrån vårt resultat och de tydliga attityder som framkommit 

ser vi en relevans i att arbeta med dialekter och attityder till dessa. I likhet med Ask (2012) är 

vi av åsikten att styrdokumenten bör vara tydligare när det gäller vikten av att arbeta med 

språklig variation. Under svenskämnets syfte och innehåll i läroplanen får 

litteraturundervisning betydligt större plats än till exempel språkundervisning. Vi menar 

naturligtvis inte att litteraturundervisning bör hamna i skymundan. Däremot vill vi, med 

resultatet för denna uppsats, understryka att det finns andra delar av ämnet som också är viktiga.  

 

En avslutande och sammanfattande slutsats är att eleverna i vår undersökning inte anser sig ha 

fördomar mot talspråkliga varieteter, trots detta visar undersökningen motsatsen – att de har 

tydliga attityder till och stereotypa fördomar om bestämda talspråksvarieteter. Att eleverna inte 

anser att det är viktigt att arbeta med ämnet i skolan kan vara en konsekvens av att andra 

ämnesområden har fått en större och mer självklar plats i svenskundervisningen, som nämnts 

ovan. Elevernas bristande medvetenhet om sina attityder gör att vi drar slutsatsen att 

undervisning i talspråklig variation och attityder till sådan i allra högsta grad behövs.   
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Bilaga  1    
 
                  1     2       3     4           5   6           7 
 
Mjuk        -       -       -           -     -           -           -           Hård   
 
Trygg          -         -           -                      -         -             -                 -           Osäker 
 
Pålitlig                     -     -   -   -   -       -         -           Opålitlig   
 
Rolig                     -     -   -   -   -       -           -       Tråkig   
 
Snäll          -     -   -   -   -         -           -       Elak   
 
Utåtriktad       -       -     -   -   -         -           -             Blyg   
 
Sympatisk               -       -       -   -   -         -             -              Osympatisk   
 
Hänsynsfull              -                 -                 -           -                    -                          -                          -                Påträngande   
 
Stark                         -           -             -         -       -           -                 -              Svag   
 
Beslutsam                 -                   -           -                 -       -         -                       -        Obeslutsam   
 
Snygg                   -           -           -           -           -           -           -           Ful   
 
Noggrann             -           -           -           -           -           -           -           Slarvig   
 
Framgångsrik        -           -           -           -           -           -           -           Misslyckad   
 
Flitig                     -           -           -           -           -           -           -           Lat   
 
Intelligent           -           -           -           -           -           -           -           Dum   
 
Aktiv                     -           -           -           -           -           -           -           Passiv 
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Bilaga  2  
   
1.  Vad  tycker  du  om  dialekter?   
 

2.  Pratar  du  med  dialekt?   
[      ]  Ja.                [      ]  Nej.                   
 

3.  Tror  du  att  andra  tycker  att  du  pratar  med  dialekt?   
[      ]  Ja.          [      ]  Nej.   
 

4.  Vilken  dialekt  är  finast?  Varför? 
 

 
5.  Vilken  dialekt  är  fulast?  Varför?   

 

6.  Beskriv  en  person  som  pratar: 
 

Norrländska 
 

Skånska 
 

Göteborgska 
 

Stockholmska     
 

7.  Känner  du  gemenskap  med  de  som  talar  samma  dialekt  som  dig?  Varför? 
 
 

8.  Pratar  du  med  mer  eller  mindre  dialekt  när  du  är  på  någon  annan  plats?  Varför? 
 

9.  Pratar  du  på  olika  sätt  (t.ex  använder  olika  ord)  beroende  på  vem  du  pratar  med  
(mormor  eller  vänner)?  Varför? 
 

10.  Tror  du  att  dialekt  eller  ett  visst  sätt  att  prata  på  (t.ex.  slang)  kan  skapa  
gemenskap?  Varför? 
 

11.  Är  det  viktigt  att  jobba  med  dialekter  i  skolan?  Varför? 
[      ]  Ja.                [      ]  Nej. 
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