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Abstract 
The purpose of this survey was to compare the attitude toward the own dialect based on the location 

of informant origin. To be able to answer the survey’s purpose following questions has been used: 

-What is the attitude toward the own dialect and are there any differences between the various 

groups?  

-Which differences towards the attitudes to the own dialect can be seen between the groups, - 

depending on how many of the informants who remain at the location they grew up?  

-Which differences shows between the attitude to the own dialect in comparison to previous 

research on attitudes to other dialects? 

-Which difference can be seen in the attitude to the own dialect if several of the parents have grown 

up in the same place as the informants?  

To answer the survey’s purpose, a questionnaire survey was conducted through Facebook. The 

overall result displayed twelve landscapes and two cities was compiled. One hypothesis based on 

previous research was that if many of the informants still lives in the place they grew up and if they 

have at least one parent who also grew up in this place they would have a positive attitude towards 

their own dialect. The results from this survey shows this to be correct, in most cases.  

One of the most interesting parts of the survey was to compare the results between the attitudes to 

the own dialect and previous research on attitudes towards other dialects. The result show that they 

do differ. The dialects that was placed lower in previous research had a much higher place in the 

result from this research. 

Keywords: Dialect, attitude, region, identity  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Sammanfattning
Syftet med denna undersökningen är att jämföra attityd till den egna dialekten beroende på var man 

kommer ifrån och vilken dialekt som talas på orten man växte upp. För att undersöka har följande 

frågeställningar använts: Hur skiljer sig attityden till den egna dialekten mellan olika områden och 

spelar faktorer som om informanten bor kvar på orten eller ej och om föräldrarna har samma 

uppväxtort någon roll? Även frågan om vilken skillnad i attityd till den egna dialekten i jämförelse 

med tidigare forskning kring attityder till olika dialekter kommer besvaras. 

För att svara på syftet och frågeställningarna genomfördes en enkätundersökningen som delades på 

Facebook. Sammanlagt kunde det sammanställas resultat från tolv landskap och två större städer. 

Utifrån tidigare forskning var tanken att om många som flyttat från uppväxtorten vill flytta tillbaka 

till orten och om en eller båda föräldrarna kommer från samma uppväxtort som informanten har 

man antagligen en positiv attityd till den egna dialekten. Detta visade sig att det i vissa fall stämde, 

men dock inte i alla.  

En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras 

dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. 

Många av de dialekter som klassas som dialekter som andra inte har en positiv attityd till hamnade i 

stället högt upp i denna undersökning.  

Nyckelord: Dialekt, attityd, landskap, identitet  



Litteratur- och referenslista
Bilaga A
Bilaga B 

1. Inledning 1
1.1 Syfte 2

2. Bakgrund 3
2.1. Vad är dialekt? 3

2.1.1 Stadsmål 3

2.2 Dialektområden 4
2.3 Attityd till dialekt 5
2.4 Identitet 8

3. Metod 10
3.1 Val av metod 10
3.2 Urval, avgränsning och representation 10

3.2.1 Metodkritik 11

3.2.2 Tillförlitlighet 11

3.3 Utformning av enkät och genomförande 12
3.4 Etiska aspekter 13

4. Resultat 13
4.1 Västerbotten 13
4.2 Jämtland 14
4.3 Gästrikland 15
4.4 Åland 15
4.5 Stockholm 16
4.6 Sörmland 17
4.7 Värmland 17
4.8 Dalsland 18
4.9 Västergötland 19
4.10 Bohuslän 19
4.11 Göteborg 20
4.12 Småland 20
4.13 Gotland 21
4.14 Skåne 22
4.15 Sammanställning: Åsikt om att anse sig tala dialekt 23
4.16 Sammanställning: Antal boende kvar på uppväxtorten 23
4.17 Sammanställning: Föräldrar samma uppväxtort som informant 24
4.18 Sammanställning: Attityd till den egna dialekten 24

5. Diskussion och slutsats 25



1. Inledning

I Sverige har vi en språklig variation beroende på om du befinner dig i norra eller i mellersta 

Sverige, närmare den norska gränsen eller i en del som en gång tillhört Danmark. Det kallar vi för 

dialekt och alla har vi en uppfattning om dialekt, inte minst om andras dialekter. En trygg och säker 

norrlänning, en lugn värmlänning, en dryg stockholmare eller en glad göteborgare. Det är typiska 

åsikter om olika svenska dialekter.  

När jag var tonåring, boende i ett av Sveriges minsta landskap och med en längtan att flytta 

därifrån, hade jag också bestämda åsikter om dialekter. Den dialekt som jag hade starkast åsikt om 

var min egen. Min åsikt var att den inte var vacker och att den gjorde att man lät lite dummare än 

andra. Jag ville helst tala så lite dialekt som möjligt. Min attityd till den dialekt som jag pratade när 

jag växte upp har dock förändrats ju längre tid jag inte bott på orten och idag kan jag se den som en 

ganska exotiskt och intressant dialekt. Att man har en negativ och en positiv inställning till den egna 

dialekten är inte helt ovanligt. Lars Gunnar Andersson har till och med tagit fram en modell för 

detta som han kallar för den egocentriska modellen (Andersson 1999: 140f).Eftersom min attityd till 

min egen dialekt har skiftat över åren har jag ställt mig frågan vad andra har för åsikter om sina 

dialekter. Är en glad göteborgare stoltare över sin dialekt än vad en dryg stockholmare? Ändrar 

andra åsikten om sina dialekter när de flyttar eller är de inte lika stolta som de som bor kvar på orten 

där de har växt upp?  

Det har gjorts många studier på attityder till dialekter och attityder till den egna dialekten i 

jämförelse med andra. En som gjort en sådan undersökning är Jasmina Bolfek Radovanis 

undersökning där hon undersökte inställningen till den egna dialekten i jämförelse med attityden  

till standardsvenska och andra dialekter. I den här undersökning är det dock enbart intressant med 

attityden till den egna dialekten. I och med att undersökningen gjordes med en enkät som delades på 

Facebook fick den en stor spridning. Den spridningen har gjort att undersökningen kunde göras i 

stora delar av Sverige och även på Åland. Det ger oss en överblick på attityder till olika dialekter i 

hela Sverige. En fråga är om attityderna till den egna dialekten visar liknande mönster som andras 

attityder till dialekten.   
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka attityden gentemot den egna dialekten. Den kommer jämföras 

med faktorer såsom om man har flyttat från orten där man vuxit upp, eventuella framtida planer att 

flytta från orten eller ej och tankar om att ta med sig dialekten eller ej. En annan faktor som kommer 

tas med i undersökningen är om föräldrarna har samma uppväxtort som informanterna. Därför 

kommer även resultatet i denna undersökning och resultatet av tidigare forskning att jämföras. 

Frågeställningarna som ska undersökas är: 

- Vad är attityden till den egna dialekten och skiljer sig den åt mellan personer från olika orter? 

- Vilken skillnad mellan attityd syns mellan informanterna beroende på hur många av dem som bor 

kvar? 

- Vilken likhet finns det mellan attityden till den egna dialekten i jämförelse med tidigare forskning 

kring attityder till olika dialekter? 

- Finns det ett samband mellan attityden till den egna dialekten och föräldrarnas uppväxtort? 
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2. Bakgrund
I det här kapitel presenteras tidigare forskning som har gjorts i ämnet och lägga grunden till 

undersökningen som ska ske i denna uppsats. Det kommer även att definieras vad dialekt är utifrån 

litteratur och tidigare forskning.  

2.1. Vad är dialekt? 
NE definierar dialekt som en språkvariant av standardspråket som talas av invånarna inom ett 

avgränsat geografiskt läge (Nationalencyklopedin 2016). För att fortsätta definiera vad dialekt är 

kan vi vända oss till Gertrud Pettersson (2009: 201) som skriver att vi även måste definiera vad som 

är skillnaden mellan språk och dialekt. Pettersson skriver att det som bestämmer vad som är en 

dialekt och vad som är ett språk är politiska förhållanden. En del i detta är att ett språk har 

standardiserats och fått en status som ett språk. Därför säger vi att vi pratar svenska i Sverige, 

oavsett om man bor i norra Norrland eller södra Skåne. Pettersson (2009: 202) skriver också om att 

man kan göra en skala av hur mycket dialekt en enskild individ talar om man gör en skala där 

riksspråk/standardspråk är ena ytterkanten av skalan och genuin dialekt är den andra. Emellan dessa 

har vi då regionalt riksspråk och utjämnad dialekt. 

Riksspråk/standardspråk———regionalt riksspråk———utjämnad dialekt———genuin dialekt 

Den genuina dialekten skiljer sig från riksspråket på alla språkliga nivåer. Med alla språkliga nivåer 

menar fonetiskt (t.ex. bakre eller främre r), morfologiskt (t.ex. boka eller boken), lexikala (t.ex. blev 

rädd eller vart rädd) och syntaktiska (t.ex. hon eller henne i objektsform) (Pettersson 2009:202; 

Andersson 1999:60f). 

2.1.1 Stadsmål
Stadsmål skiljer sig från landsbygdsdialekterna, men vi ser många av dem lika självklara. Många 

kan lika lätt höra vem som pratar göteborgska som vem som pratar skånska. Vad är det då som 

skiljer stadsmålen från landskapsdialekterna? Till att börja med stadsmålen heterogena till skillnad 

från landsbygdsdialekterna. Anledningen till att det har blivit så är på grund av en kontinuerligt 

inflyttning från områden där det talas andra dialekter. I vissa fall kan man se att ett stadsmål kan 

vara ett mellanting mellan den närmaste dialekten och standardspråket. Detta gäller dock inte alla 

stadsmål. För vissa stadsmål har en annan utveckling skett där man inte kan anta att en anpassning 

till standardspråket har skett. Under en längre tid ansågs stadsmålen inte vara lika intressanta som 
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landsbygdsdialekterna för språkforskningen. Det ändrades dock under sista delen av 1900-talet då 

större undersökningar av stadsmål genomfördes (Nationalencyklopedin 2016). 

2.2 Dialektområden
Catrin Norrby och Gisela Håkansson skriver i deras bok Introduktion till sociolingvisktik (2010) om 

hur vi kan dela in svenskan i sex dialektområden . De områdena är sydsvenska mål, götamål, 1

sveamål, norrländska mål, östsvenska mål och gotländska mål. Denna indelning är gjord ur ett 

språkhistoriskt perspektiv och visar även på ett nationellt perspektiv. Det sydsvenska målet kallas i 

historiska nordiska beskrivningar även för östdanska mål. Båda dessa äldre termer talar om hur 

nationsgränserna förr var dragna. Utöver det språkhistoriska och nationella perspektivet har även en 

indelningen gjorts baserat på språkdrag som är karaktäristiska för områdena. I de olika områdena 

går det självklart sedan att göra vidare fördelning av dialektala skillnader. Norrby och Håkansson 

tar här upp exempel som att götamål skulle kunna delas upp i västgötska, östgötska och dalsländska. 

Dalsländska skulle sedan i sin tur kunna delas upp i utifrån skillnader mellan till exempel 

Bengtsfors och Färgelanda (Norrby & Håkansson 2010:51f). Det är något som jag själv som 

ursprunglig bengtsforsare kan bekräfta.  

För att kunna fortsätta beskriva dialektområdenas indelning behöver vi titta på dialektologins 

framväxt. Under 1800-talet växte en nationalromantisk anda fram i Sverige och man började 

intressera sig av att beskriva och bevara äldre språk och därmed dialekter. Det påbörjades därmed 

en insamling av information om hur dialekterna lät genom att studenter reste ut på landsbygden. 

Utifrån de regionala variationerna gjordes dialektkartor där man markerade bland annat 

utbredningen av dialektord eller uttal och var gränserna gick. En sådan gräns är r-gränsen som går 

mellan ungefär Varberg och Mönsterås. I den södra delen har man ett skorrande bakre r medan det i 

den norra delen är ett främre tungspets-r. Det går såklart inte att sätta en skarp gräns för detta. I 

vissa delar av Väster- och Östergötland kan man ha både ett skorrande r och ett tungspets-r. I vissa 

ord kan man till och med ha båda dessa med ett skorrande r i början av ordet och sedan tungspets-r. 

Det finns vissa gränser som är tydligare och dessa gränser utgörs oftast av naturliga hinder. Ett 

exempel på ett naturligt hinder är Hallandsåsen som skapar en dialektgräns mellan Halland och 

Skåne (Norrby & Håkansson 2010: 53ff). 

 Efter Elias Wissén, Bra Folkmål (1970)1
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2.3 Attityd till dialekt
 Anna Johansson (2006) har gjort en undersökning av vilken attityd ungdomar i Sunne har till den 

egna dialekten. Materialet är insamlat genom intervjuer med 8 ungdomar. De frågor som hon ställt 

är hur de uppfattar deras plats i den språkliga gemenskapen, om dialekten används olika beroende 

på om det är en man eller kvinna eller om man bor på landet eller i tätorten. Faktorer som hon har 

ställt det emot är informanternas framtidsutsikter och livsstil. Det resultat Johansson kom fram till 

var att hälften av informanterna trodde att de skulle bo kvar i Sunne och den andra hälften trodde att 

de skulle flyttat ifrån orten som vuxna. En fjärdedel av informanterna sade att det var helt säkra på 

att de inte skulle bo kvar som vuxna. Den fjärdedelen identifierade sig inte med orten och hade 

föräldrar som inte hade rötter i orten. Utifrån detta drar Johansson slutsatsen att det krävs någon typ 

av band till orten, såsom släkt, familj eller vänner (Johansson 2006: 27f, 35). 

Utifrån livsstilsperspektivet var det tydligaste mönstret som hon hittade musiksmaksvalet. Där såg 

hon att det skiljde sig något åt mellan tätort och landsbygd. I tätorten var det vanligare att 

informanterna följde trender och lyssnade på modern musik medan det på landsbygden var 

vanligare med äldre Rocka Billy-musik från 40- och 50-talet. Johansson konstaterar även att det i 

det i majoriteten av fallen finns en neutral uppfattning av dialekten, men hon skriver att det även 

finns positiva och negativa. Hon kan även konstatera att informanterna är eniga om att dialekten 

skiljer sig något åt mellan tätort och landsbygd och att de anser att flickor har ett mer vårdat språk 

med nyare uttryck medans pojkarna är något mer dialektala och använder mer svordomar i sitt språk 

(Johansson 2006: 35ff).   

En forskare som har undersökt attityder till dialekter är Jasmina Bolfek Radovani (2000) i hennes 

rapport Attityder till svenska dialekter- en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar 

har hon med hjälp av 105 informanter undersökt attityder till deras egen dialekt och andra dialekter. 

Undersökningen genomfördes i fem olika svenska städer, Tierp, Östersund, Linköping, Malmö och 

Trollhättan. På det sättet fick hon informanter från Nord-, Mellan, Väst- och Sydsverige. För att få 

tag på informanterna vände sig Bolfek Radovani sig till AMU -utbildare i de olika orterna (Bolfek 2

Radovani 2000:11, 13).   

 Arbetsmarknadutbildning.2
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Det första som Bolfek Radovani (2000:18) undersökte var om informanterna ansåg att de talar olika 

dialekter i nutidens Sverige. Svaret hon fick blev övervägande att informanterna ansåg att man talar 

många dialekter i Sverige. Hon såg dock att den ort där flest hade svarat nej på frågan var från 

Tierp. Det förklarar hon med att orten ligger i det området i Sverige där språket skiljer sig minst 

från det vi kallar standardspråket. De som svarat nej på frågan fick sedan en följdfråga som gällde 

vad de ansåg har påverkat att det talas mindre dialekt. Det övervägande svaret som hon fick där var 

att informanterna ansåg att det är mediernas roll som påverkat mest. Det talar emot tidigare 

forskning som i undersökningarna kommit fram till att det inte påverkar dialekttalandet. Dock 

skulle man kunna dra slutsatsen att hennes resultat på denna fråga beror på att hon valt att använda 

informanter utan längre teoretisk utbildning, utan snarare det motsatta (Bolfek Radovani 2000:11, 

18f). När hon senare i undersökningen fick informanterna frågan om de anser att det bör 

uppmuntras att tala dialekt i alla sammanhang. Här svarade närmare hälften av alla informanter att 

de ansåg att dialekt kan talas fritt i alla sammanhang (Bolfek Radovani 2000:38). 

Informanterna i Bolfek Radovanis (2000:42) undersökning fick även besvara frågan om de anser att 

de själva talar dialekt. Även här var de flesta informanterna överens och ansåg sig vara 

dialekttalare. Här påpekar hon att den övervägande procenten informanter som anser sig tala dialekt 

beror på deras kunskap om vad dialekt är. I undersökningen genomförde hon även ett lyssnartest där 

förmågan att bedöma graden av dialekt undersöktes. Det resultat som visades var att informanterna 

inte uppfattade enbart genuin som dialekt utan även regionalt standardspråk och utjämnad dialekt 

som dialekt (Bolfek Radovani 2000:38, 42).  

De informanter som svarat ja på frågan om de ansåg att de talade dialekt fick besvara en följdfråga 

angående vilken dialekt de talar. Här har de dialekter som namngets varit mestadels landskaps-

dialekter. Några av informanterna angav dock ett stadsmål som deras dialekt. Det tolkar hon som att 

de antagligen anser att deras dialekt skiljer sig från landsbygd- eller landskapsdialekten (Bolfek 

Radovani 2000:46). Två andra faktorer som Bolfek Radovani hade med när hon undersökte om 

informanterna ansåg att de talade dialekt var ålder och kön. Här visade det sig att yngre kvinnor var 

den grupp där minst antal personer ansåg sig vara dialekttalare. Det säger hon att det finns stöd för i 

tidigare forskning som säger att yngre kvinnor oftast är den grupp som strävar efter ett språk så nära 

standardspråket som möjligt.  

Bolfek Radovani undersökte även informanternas attityd till sin egen dialekt ställt emot 

standardspråket och attityden till andra dialekter. I undersökningen om attityden till den egen 
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dialekten fick utifrån en femgradig skala där värdeordens motsatser var varsin ände av skalan. De 

värdeord som hon använde var stark-svag, intelligent-dum, snabb-långsam, noggrann-slarvig, 

varm-kall, smidig-klumpig, mjuk-hård och vacker-ful (Bolfek Radovani, 2000:89). Det resultat hon 

fick angående om dialekten eller standardspråket var starkast förvånade henne då resultatet från 

hennes informanter inte ansåg att standardspråket är mycket starkare än dialekten. Om 

informanterna ansåg att deras dialekt var vacker eller ful i jämförelse med standardspråket skiljer 

sig åt mellan de olika orterna. De dialekterna som hamnade högre på skalan för vacker var skånska, 

uppländska och jämtska. Väst- och östgötska hamnade dock högre på skalan för ful. Det visar alltså 

på en mer positiv inställning till den egna dialekten i Tierp, Östersund och Malmö än i Trollhättan 

och Linköping. Det visade sig även att man i Trollhättan och Malmö antagligen ser dialekten och 

standardspråket som två olika varieteter på statusskalan och att standardspråket har en högre status 

än vad dialekten har. Det visade sig även att man i Linköping har en negativ inställning till sin egen 

dialekt oavsett om det gäller solidaritet till dialekten eller status. I Tierp och Östersund var 

skillnaderna mellan inställningen till den egna dialekten och standardspråket mindre än i de andra 

orterna. De har dock en positiv inställning till landskapsdialekten i jämförelse med standard-språket. 

Detta tyder på att man i Östersund och Tierp inte ser på dialekten och standardspråket som olika 

språkarter, något som man däremot anser i de andra undersökningsorterna (Bolfek Radovani 2000: 

96f). 

Som nämnt tidigare undersökte även Bolfek Radovani inställningen till andra svenska dialekter. Här 

hade hon valt ut 15 dialekter där informanterna fick ställa ett + eller - vid dialekten om informanten 

har en positiv eller negativ inställning till dialekten. De dialekter som hon valde att ha med i 

undersökningen var Finlandssvenska, Sörmländska, Uppländska, Västerbottniska, Bergslagenmål, 

Dalmål, Jämtska, Stockholmska, Östgötska, Västgötska, Värmländska, Gotländska, Småländska, 

Göteborgska och Skånska. Om informanterna inte hade någon uppfattning om hur dialekterna lät 

bad hon dem att lämna det tomt vid den dialekten. Det resultat hon fick och den rangordning hon 

fick var följande (Bolfek Radovani 2000:98f): 

1. Göteborgska 
2. Värmländska 
3. Dalmål 
4. Gotländska 
5. Jämtska 
6. Uppländska 
7. Västerbottniska 
8. Småländska 
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9. Västgötska 
10. Bergslagsmål 
11. Östgötska 
12. Stockholmska 
13. Sörmländska 
14. Skånska 
15. Finlandssvenska    

Det resultatet stämmer överens med resultatet Lars Gunnar Andersson fått i sin undersökning som 

han presenterar i sin bok Fult Språk (1999: 139f). Han har gjort en undersökning angående det 

allmänna mönstret som visar den allmänna inställningen till olika dialekter. Han skriver i sin bok att 

de norra och västliga dialekterna har de flesta en positivare inställning till än de syd- och östliga. 

Han nämner även att den dialekt som bryter det mönstret är gotländskan som trots sitt sydöstliga 

läge oftast uppfattas som positiv (Andersson 1999:139). Det stämmer med Bolfek Radovanis 

undersökning.  

Bolfek Radovani gjorde även en undersökning av vilken attityd informanterna hade till sina 

granndialekter. Här skriver hon att hon även där får liknande resultat som tidigare forskning, bland 

annat Andersson. Förutom det allmänna mönstret skriver Andersson om det egocentriska mönstret 

(Andersson 1999: 140f). Det egocentriska mönstret innebär att man oftast har en negativ och positiv 

inställning till den egna dialekten, en negativ inställning till granndialekterna och ju längre bort en 

dialekt kommer ifrån desto positivare inställning har man oftast till dialekten. Bolfek Radovani 

skriver dock att hon har funnit ett undantag till detta i Trollhättan. I Trollhättan fick hon fram 

resultatet att informanterna hade en positiv inställning till både göteborgska och värmländska, vilket 

hon hävdar är granndialekterna (Bolfek Radovani 2000:100). Det är dock något jag måste säga 

emot, då värmländska inte är granndialekt till Trollhättan. Emellan västgötska och värmländska 

finns nämligen dalsländskan som dialekt. I och med att dalsländska inte var med som ett alternativ i 

hennes undersökning kan hon därmed inte säga att detta är ett resultat som går emot Anderssons 

teori. 

2.4 Identitet
Anna Gunnarsdotter Grönberg har skrivit en avhandling som heter Ungdomar och dialekt i Alingsås 

där hon har undersökt språklig variation bland ungdomar på gymnasiet i Alingsås och sambandet 

mellan social identitet och språklig variation (Gunnarsdotter Grönberg 2004: 3). I avhandlingen har 

hon bland annat använt Hans Finks tredelade identitetsbegrepp. Fink menar att identiteten hos en 
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individ är elastisk och kan töjas åt tre olika håll. De tre delar som ingår i Finks identitetsbegrepp är 

dels att varje individ har en numerisk identitet. Det kan vara egennamn, pass, personnummer eller 

andra faktorer som skiljer individen från den fysiska kroppen. Andra delen i begreppet är den 

generiska identiteten. Den är, enligt Fink, en samhörighet med andra individer av en speciell typ 

eller bestämt slag. Det har Gunnarsdotter Grönberg tolkat som en gemensam grupptillhörighet, som 

kan byggas på exempelvis nationalitet, hudfärg eller etnicitet. Det kan också vara relationer som 

familj, släkt och gamla studiekamrater eller grupper som skapas genom gemensamma intressen eller 

åsikter. Det kan vara om man definierar sig som till exempel vegan eller akademiker. Just den andra 

delen i identitetsbegreppet kan definieras i nästan oändligt många olika typer av grupper. Den tredje 

delen i det tredelade identitetsbegreppet är den samhörighet som individer kan känna genom yttre 

likheter. Just denna delen är uppdelad i det som individen själv kan  och inte kan påverka. Faktorer 

som individen kan påverka är exempelvis vilket yrken hen har eller hur hen inreder sitt hem. 

Faktorer som individen inte kan påverka är till exempel släktskap eller klädkod på arbetsplatsen. 

Det finns även faktorer i den tredje delen som individen kan påverka i mindre grad. Ett sånt 

exempel som Gunnarsdotter Grönberg tar upp är att en individ kan färga håret, men individen kan 

inte påverka vilken färg har när det växer ut (Gunnarsdotter Grönberg 2004:12f). 

 De olika begreppen återspeglar och samverkar med varandra och vad som tillhör de olika 

begreppen i Finks tredelade identitetsbegrepp kan överlappa varandra. Gunnarsdotter Grönberg 

skriver att hon har tolkat det som att generisk identitet främst handlar om  grupptillhörighet och att 

den kvalitativa identiteten består hur man visar denna grupptillhörighet på ett ytligt plan 

(Gunnarsdotter Grönberg 2004: 13). Hon skriver även att när man diskuterar identitet talar man ofta 

att det finns en spännvid mellan det som är konstruerat och oumbärlig. Gunnarsdotter Grönberg 

skriver att hon anser att faktorerna för en individs identitet kan ha en fast grund, men att den till stor 

del består av olika konstruktioner. Många delar av det som utför en identitet kan variera flertalet 

gånger under livets gång menar hon (Gunnarsdotter Grönberg 2004:13f). I den här undersökningen 

fungerar dock Finks tredelade identitetsbegrepp bra i undersökningen av resultatet då det kommer 

finnas med faktorer i undersökningen som finns med i begreppet. Den delen av begreppet som det 

kommer fokuseras på i denna undersökningen är den generiska identiteten. Detta beror på att kön, 

uppväxtort och socioekonomisk bakgrund är delar som kommer undersökas i förhållande till 

attityden till den egna identiteten.  
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3. Metod
I detta kapitel ska den metod som använts för att genomföra undersökningen beskrivas. 

Undersökningen genomfördes med en enkätundersökning och varför just den metoden valdes 

kommer att förklaras i detta kapitel.  

3.1 Val av metod
Frågeställningarna i denna undersökning ämnar att besvara vilken attityd informanterna har till den 

egna dialekten utifrån vissa faktorer. Eftersom detta på bästa sätt undersöks med frågor och 

eftersom en kvantitativ undersökning kunde samla in mest material att undersöka detta valdes det 

att göras en enkät (Patel & Davidson 2003: 69ff). Då det geografiska läget är en del av 

frågeställningarna som besvaras fungerar även enkäter bäst. En enkät är lättare att skicka ut i ett 

större antal och det är en större chans att få en större geografisk spridning än med exempelvis 

intervjuer. Bryman (2008:228) nämner att det dock kan ta längre tid att få svaren från enkäten än 

med andra undersökningsformer. Det problemet uppstår dock inte i denna undersökning då det är en 

digital enkät som skickats ut med hjälp av sociala medier. Svaren inkommer direkt efter att en 

informant besvarat enkäten.  

3.2 Urval, avgränsning och representation
För att få den största möjliga spridningen av enkäten, både geografiskt och åldersmässigt, valdes det 

att sprida enkäten via Facebook. På det sättet kunde svar från delar av hela Sverige samlas in. 

Enkäten fick dock större spridning än väntat och när enkäten stängdes hade sammanlagt ca 580 

personer besvarat den. På grund av det kunde inte alla svar sammanställas när frågeställningarna 

skulle besvaras och en avgränsning var tvungen att göras. Det första som gjordes var att dubbletter 

och enkätsvar som inte kunde användas på grund av för otydliga svar sorterades bort. När det hade 

gjorts blev det totalt 549 svar som kunde användas i undersökningen. Då geografisk uppväxtort var 

en del av faktorerna som används i undersökning av resultatet gjordes en gruppering baserad på 

vilket landskap informanterna uppgett att de växt upp i. Förutom de grupper som gjordes utifrån 

landskap har det även gjorts två grupper med stadsmål. De två stadsmålen är göteborgska och 

stockholmska. Det beroende på det antal som angav att de talar något av de målen och eftersom 

dessa två stadsmål nämns i tidigare forskning. Det resulterade i att det blev 28 grupper. Nästa steg i 

urvalet var att se i vilka grupper det fanns fem eller fler informanter. Anledningen till att en 

begränsning av fem eller fler informanter har gjorts var för att få ett hanterbart underlag och för att 
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kunna se en tendens. Det ledde i sin tur till att det blev 14 grupper med fem eller fler informanter 

där ett resultat kunde presenteras. I de resterande 14 grupperna var det färre än fem informanter. 

I de 14 grupper som resultat visas från finns det olika många informanter. I de flesta av grupperna 

finns det tio eller fler personer som besvarat enkäten. I resultatet har det valts ut tio informanter för 

att presentera resultatet. Beroende på de olika storlekarna på grupper har det sedan gjorts ett 

systematiskt urval. Gruppernas storlekar har varierat mellan att vara runt tio till ca 130. I vissa 

grupper innebar detta att alla informanters svar tagis med i resultatet, medan det i andra grupper 

innebar att varannat eller till exempel var fjärde svar tagits med (Bryman 2011:185).  

3.2.1 Metodkritik
Som nämnts tidigare samlades det in information från 14 grupper där ungefär 10 svar från enkäten 

sammanställdes för de olika grupperna. Det innebär att det är ungefär 140 svar som totalt 

sammanställts i resultatet. På grund av de olika storlekarna på grupperna var det en skiftande 

procent av informanterna från de olika grupperna vars svar blev medräknat i resultatet. Önskvärt 

hade varit om de gick att ha en mer jämn fördelning av procenten som räknades med i 

undersökningen. Detta var dock tyvärr inte möjlig på grund av den stora mängd som besvarade 

enkäten och på grund av tidsbrist. Enkäten innehöll dessutom en del frågor som inte heller kunde 

sammanställas på grund av just tidsbristen. En önskan hade så klart varit att det hade kunnat 

genomföras för att få ett bredare resultat som besvarade fler frågor. Dock har den stora spridning 

som enkäten fått gett en en möjlighet att se på attityden till den egna dialekten över ett större 

geografiskt område. 

3.2.2 Tillförlitlighet
När enkäten först utformades gjordes det ett pilottest där några vänner och kurskamrater fick 

besvara enkäten. Det gjordes för att se om frågorna var tillräckligt tydligt formulerade och korrekt 

ställda för att kunna besvara syftet och frågeställningarna för uppsatsen. Efter pilottestet 

omformulerades några av frågorna och några svarsalternativ lades till. Den slutgiltiga enkäten som 

skickades ut ses i bilaga B. Efter att undersökningen genomfördes märktes det dock att en del av 

informanterna hade svårt att förstå vilka frågor som de skulle besvara beroende på vad de hade 

svarat på frågan om de bodde kvar på orten de växte upp. Några svarade på båda, någon svarade 

bara på delar av frågan och några svarade inte alls. Det kan självklart även beror på att de inte hade 

någon uppfattning om de vill flytta tillbaka, bo kvar eller flytta från orten. Det fanns dock inte som 
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ett svarsalternativ. Problematiken med svaren på frågan kan ha påverkat resultatet av 

undersökningen (Patel & Davidson 2003: 102).  

Något som är problematiskt med enkätundersökningar är att det svårt att veta hur sanningsenliga 

svaren är. Det kan även vara svårt att motivera en informant till att besvara en enkät, då det är lätt 

att de inte ser syftet med det. För att få informanterna att besvara enkäten så sanningsenligt som 

möjligt bör man att gå igenom enkäten och berätta för informanterna att deras deltagande i 

undersökningen är viktigt och varför det är viktigt. Det är självklart bäst att göra på plats när 

informanterna gör enkäten. Dessvärre var det tyvärr inte möjligt i undersökningen till den här 

uppsatsen då den genomfördes via internet, dock fanns det en kort informationstext i början av 

enkäten som berättade syftet med enkäten och varför just deras hjälp behövdes. Man kan även 

förklara frågorna genomgående för informanterna, men inte heller detta kunde tyvärr göras på grund 

av distansen till informanterna. Förhoppningen är dock att frågorna var så tydliga att det inte 

behövdes någon genomgång eller förklaring av frågorna (Patel & Davidson 2003: 70). 

3.3 Utformning av enkät och genomförande
Enkäten innehåller totalt 15 frågor. En av frågorna är att man kan lämna frivilliga kontaktuppgifter 

för en eventuell intervju. På grund av tidsbrist genomfördes dock ingen intervju. Utöver detta är det 

9 flervalsfrågor och 5 öppna frågor. Beroende på vilket svar man gör på en av flervalsfrågorna kan 

informanterna besvarat 10 flervalsfrågor och 4 öppna frågor (se bilaga B). Det var en flervalsfråga 

med ja och nej som svarsalternativ. De informanter som svarade nej skulle besvara en öppen fråga 

för att ett så uttömmande svar som möjligt skulle insamlas (Patel & Davidson 2003: 71f). För att 

minimera risken för ”enkättrötthet” har frågorna ofta fått ett fåtal svarsalternativ och antalet frågor 

är så få som möjligt (Bryman 2008:228). Frågorna har en hög grad av strukturering då de flesta 

frågorna har några få alternativ. Alla som svarat på enkäten har fått samma enkät, med samma 

frågeföljd. Det finns några öppna frågor där inga alternativ finns, men där frågan är väldigt ledande. 

Majoriteten av frågorna är neutrala och ämnar att undersöka informanternas bakgrund. De sista två 

frågorna i enkäten ämnar att undersöka attityden till den egna dialekten och svarsalternativen till 

frågorna uttrycker därför positiva och negativa inställningar, men även nivåer däremellan (Patel & 

Davidson 2003: 71f, 84f). 
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Enkäten skapades i google docs och sedan delades enkäten på Facebook. Personer uppmuntrades att 

delta i undersökningen och att dela länken till enkäten. I enkäten fick personerna ange 

kontaktuppgifter för en eventuell intervju (se ovan). Enkäten tog enbart några minuter att besvara. 

3.4 Etiska aspekter
Enkäten var offentlig och vem som helst kunde besvara den. Informanterna fick ange 

kontaktuppgifter för en eventuell intervju. Det var helt frivilligt om informanterna ville göra detta 

och det gjordes tydligt att inga namn skulle användas i uppsatsen. Det blev dock inte aktuellt på 

grund av tidsbrist. Om informanterna inte ville ange några kontaktuppgifter var enkäten för övrigt 

helt anonym. Ingen information om informanterna sparades i samband med att de besvarade 

enkäten.   

4. Resultat
4.1 Västerbotten
Av de som besvarade enkäten var det tio personer som angav att de växt upp i en ort i Västerbotten. 

Det innebär att det även kan presenteras ett resultat för detta landskap. Av informanterna från 

Västerbotten var det en stor majoritet som angav att de talar samma dialekt som på uppväxtorten. 

Det var enbart en tiondel som svarat nej på denna fråga. Även på frågan om de anser att de talar 

dialekt får vi en majoritet som svarat att de talar dialekt. Ingen av informanterna har svarat att de 

inte talar dialekt och tre tiondelar säger att de anser att de delvis talar dialekt (Bilaga 1: tabell 1).  

Av informanterna har majoriteten flyttat från orten och tre tiondelar bor kvar. Av de tre tiondelar 

som svarat att de bor kvar är det ingen som önskar flytta från orten. Hälften av de som flyttat har 

angett att de vill flytta tillbaka och den andra hälften svarade att de inte vill flytta tillbaka. Dock är 

det tre personer av de som flyttat som inte besvarat frågan (Bilaga 1: tabell 1). Hälften av 

informanterna från Västerbotten har svarat att båda hens föräldrar har växt upp på samma ort som 

informanten själv. Två tiondelar har svarat att en av föräldrarna har vuxit upp på samma ort och tre 

tiondelar av informanterna har svarat att ingen av föräldrarna har vuxit upp på samma ort som 

informanten (Bilaga 17: tabell 45). 
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Västerbottningarnas attityd till den egna dialekten är att majoriteten är stolta över sin dialekt. Tre 

tiondelar har svarat att de inte har något emot dialekten, men inte tänker på om den tunnas ut och en 

femtedel har svarat att de inte tänker på om de talar dialekt. På frågan om de tycker att det är viktigt 

att bevara dialekten svarade nio tiondelar att de vill bevara dialeken om de flyttar, den resterande 

tiondelen säger att de inte har någon åsikt om dialekten är viktig att bevara eller inte (Bilaga 1: 

tabell 2-3). 

4.2 Jämtland 
Resultatet från den grupp där informanterna uppgett att de vuxit upp i en ort belägen i Jämtland är 

att fyra femtedelar av informanterna uppgett att de inte anser att de talar samma dialekt som på 

uppväxtorten. Det innebär att alla informanter förutom en svarat nej på den frågan. På frågan om 

informanterna anser att de talar dialekt är det en femtedel som svarat att de anser att de talar dialekt 

och lika många procent som anser att de inte talar dialekt. Sedan är det tre tiondelar som anser att de 

delvis talar dialekt. Majoriteten av informanterna har flyttat från orten de vuxit upp på och enbart 

två tiondelar uppger att de kan tänka sig att flytta tillbaka (Bilaga 2: tabell 4).  

En del av undersökningen var om informanternas föräldrar är uppväxta på samma ort som hen själv 

är uppväxt. För Jämtland blev resultatet att två femtedelar av informanterna hade en förälder som 

växt upp på samma ort. En lika stor del av informanterna svarade att ingen av föräldrarna växt upp 

på samma ort som informanten. En femtedel av svarande att båda föräldrarna har vuxit upp på 

samma ort (Bilaga 17: tabell 45). 

I frågan om attityden till deras egen dialekt blev resultatet att två femtedelar uppger att de inte 

tänker på om de använder dialekt eller ej, lika många uppger att de är stolta över sin dialekt och vill 

inte ändra sitt tal och en femtedel uppger att de inte har något emot sin dialekt, men tänker inte på 

om den tunnas ut. I frågan om önskan om att bevara sin dialekt eller ej har alla personer som 

uppgett att de är stolta över sin dialekt vill bevara dialekten om de flyttar. Även alla som inte tänker 

på om de använder dialekt eller ej har uppgett samma svar. De har uppgett att de inte har någon 

åsikt om det är viktigt att bevara sin dialekt. Den femtedel som uppgett att de inte har något emot 

sin dialekt har uppgett att de vill anpassa sin dialekt utifrån var de bor (Bilaga 2: tabell 5-6).   
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4.3 Gästrikland
Det var 10 av informanterna som uppgav att de vuxit upp i en ort i Gästrikland och i det 

sammanställda resultat som presenteras är alla dessa informanter medräknade. I det resultat som kan 

presenteras från Gästrikland sa majoriteten att de talar samma dialekt som i sin uppväxtort. Det var 

enbart en femtedel som svarade nej på denna fråga. Majoriteten angav även att de anser att de delvis 

talar dialekt. En tiondel uppgav att de anser att de talar dialekt och tre tiondelar anser inte att de 

talar dialekt. Det var även så att majoriteten har flyttat från orten och två femtedelar som bor kvar. 

Av de som bor kvar säger majoriteten att de inte vill flytta från orten, men en fjärdedel säger att de 

önskar flytta från orten. Ingen av informanterna som har flyttat vill flytta tillbaka (Bilaga 3: tabell 

7).  

Av informanterna från Gästrikland har majoriteten informanternas båda föräldrar vuxit upp på 

samma ort som informanten själv. Tre tiondelar har en förälder som vuxit upp på samma uppväxtort 

som informanten och en tiondel av informanterna har ingen förälder som vuxit upp på samma ort 

(Bilaga 17: tabell 45). 

Angående informanterna från Gästriklands attityd till den egna dialekten har majoriteten inget emot 

sin dialekt. Majoriteten har svarat både att de inte har något emot den egna dialekten, men inte 

tänker på om den tunnas ut och att de inte har någon åsikt om den är viktig att bevara eller inte. En 

tiondel av informanterna har uttryckt en stolthet över dialekten och att de vill bevara dialeken om de 

flyttar (Bilaga 3: tabell 8-9).  

4.4 Åland
Trots att Åland inte är ett svenskt landskap är det ändå vanligt att man talar svenska där. Det tillhör 

även de östsvenska målen och eftersom såpass många av informanterna uppgav att de vuxit upp på 

Åland kommer det resultatet därför presenteras. 

Av de informanterna som svarade på enkäten ansåg alla att de talar samma dialekt som på 

uppväxtorten. På frågan ”Anser du att du talar dialekt?” svarande majoriteten ja och de resterande 

två femtedelarna svarade delvis. Det är alltså ingen av informanterna som inte anser att de talar 

dialekt (Bilaga 4: tabell 10).   

�15



Tre femtedelar Av informanterna från Åland bor kvar på orten de växte upp och två femtedelar som 

flyttat. Av de som bor kvar kan ungefär en sjättedel tänka sig att flytta, men majoriteten säger ändå 

att de inte vill flytta. Hälften av informanterna som har flyttat säger att de vill flytta tillbaka och den 

andra hälften vill inte det (Bilaga 4: tabell 10). Angående föräldrarnas uppväxtort har hälften av 

informanterna att uppgett att båda föräldrarna har vuxit upp på samma uppväxtort som informanten 

själv. Den andra halvan av informanterna har angett att en av hens föräldrar vuxit upp på samma ort 

som informanten själv (Bilaga 17: tabell 45).  

När det gäller ålänningarnas attityd till dialekten säger majoriteten att de är stola över deras dialekt 

och tre tiondelar säger att de inte tänker på om de använder dialekt. Lika stor del anger att de inte 

har något emot sin dialekt. Det är även en övervägande majoritet som säger att de vill bevara 

dialekten om de flyttar och enbart en femtedel som anger att de inte har något åsikt om dialekten är 

viktig att bevara (Bilaga 4: tabell 11-12).   

4.5 Stockholm
I undersökningen har det valts att ta med två stadsmål och stockholmska är ett av dessa. Det var 23 

personer som besvarade enkäten och som uppgav att det talas stockholmska i den ort de har vuxit 

upp. Av dessa 23 personer har tio valts ut för att sammanställa resultatet. Majoriteten av des tio har  

angett att de talar samma dialekt och enbart en tiondel har svarat nej  på denna fråga. På frågan om 

de anser att de talar dialekt var det även här en övervägande majoritet som svarat att de delvis talar 

dialekt, ingen har svarat nej på denna fråga och en tiondel har svarat ja (Bilaga 5: tabell 13).  

Av informanterna har majoriteten flyttat från orten och tre tiondelar som bor kvar och ingen de som 

bor kvar på uppväxtorten vill flytta från orten. Två femtedelar av de som har flyttat har svarat att de 

vill flytta tillbaka till orten och drygt tre femtedelar har svarat att de inte vill flytta tillbaka (Bilaga 

5: tabell 13). Av informanterna som har vuxit upp i Stockholm har hälften av informanterna svarat 

att båda föräldrarna är uppväxta på samma ort. Den andra halvan av informanterna har svarat att 

ingen av föräldrarna är uppväxta i Stockholm (Bilaga 17: tabell 45). 

Angående informanternas attityd till den egna dialekten har lika stora delar angett att de är stolta 

över deras dialekt och att de inte tänker på om de talar dialekt. Detta är de två största grupperna med 

två femtedelar i varje. Det är även lika många som angett att de inte har något emot deras dialekt 

och de som skäms över deras dialekt. I dessa grupper är det en tiondel i vardera. På frågan om deras 
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åsikt om att bevara sin dialekt har hälften svarat att de inte har någon åsikt om den är viktig att 

bevara. Den andra hälften av informanterna har svarat att de vill bevara sin dialekt om de flyttar 

(Bilaga 5: tabell 14-15). 

4.6 Sörmland 
Av informanterna från Sörmland har alla informanter angett att de talar samma dialekt som på orten 

de växt upp. Hälften av informanterna säger dock att de anser att de delvis talar dialekt. Tre 

tiondelar har svarat att de anser att de talar dialekt och en femtedel säger att de inte anser att de talar 

dialekt. Av informanterna som vuxit upp i Sörmland bor sju tiondelar kvar och tre tiondelar har 

flyttat från uppväxtorten. Ingen av informanterna som angett att de bor kvar vill flytta och av de 

som har flyttat har en tredjedel svarat att de vill flytta tillbaka och de andra två tredjedelarna vill 

inte flytta tillbaka (Bilaga 6: tabell 16).  

Av informanterna från Sörmland har två femtedelar svarat att båda föräldrarna har vuxit upp på 

samma ort som informanten. Lika stor del har svarat att en av föräldrarna vuxit upp på samma ort 

som informanten. Den resterade femtedelen av informanterna har svarat att ingen av föräldrarna har 

samma uppväxtort som informanten (Bilaga 17: tabell 45).  

Majoriteten av sörmlänningarna har svarat att de inte tänker på om de talar dialekt eller inte. En 

femtedel har svarat att de inte har något emot sin dialekt och lika stor del har svarat att de är stolta 

över sin dialekt. Vi kan se ett liknande resultat i frågan om det är viktigt att bevara dialeken för 

informanterna. Tre femtedelar har svarat att de inte har någon åsikt om dialekten är viktig att 

besvara eller ej och tre tiondelar svarade att de vill bevara dialekten. Den sista tiondelen svarade att 

de vill anpassa dialekten efter var de bor (Bilaga 6: tabell 17-18). 

4.7 Värmland
Alla informanter från Värmland svarade att de talar samma dialekt som på orten de växte upp. 

Hälften av informanterna svarade även att de anser att de talar dialekt och två femtedelar svarade att 

de anser att de delvis talar dialekt. En tiondel svarade att de inte anser att de talar dialekt. Av 

informanterna från Värmland bor fyra femtedelar kvar på orten de växte upp och en femtedel har 

flyttat. Drygt två femtedelar av de som bor kvar säger att de vill flytta från orten och lite mer än tre 

femtedelar svarar att de inte vill flytta. De som har flyttat har svarat att hälften vill flytta tillbaka 

och den andra hälften vill inte det (Bilaga 7: tabell 19).  
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Majoriteten av informanterna från Värmland har svarat att båda föräldrarna har vuxit upp på samma 

ort som informanten själv. Tre tiondelar har uppgett att en av föräldrarna har samma uppväxtort som 

informanten och en tiondel har svarat att ingen av föräldrarna har vuxit upp på samma ort som 

informanten (Bilaga 17: tabell 45). 

Värmlänningarnas attityd emot den egna dialekten är att hälften av informanterna är stolta över sin 

dialekt. Tre tiondelar svarade att de inte tänker på om de använder dialekt eller inte och en femtedel 

svarade att de inte har något emot dialekten, men tänker inte på om den tunnas ut. En övervägande 

majoritet har även svarat att de vill bevara dialekten om de flyttar och tre tiondelar säger att de inte 

har någon åsikt om dialekten är viktig att bevara (Bilaga 7: tabell 20-21). 

4.8 Dalsland
Av informanterna från Dalsland har fyra femtedelar svarat att de talar samma dialekt som på orten 

de växt upp och en femtedel har svarat nej. Hälften av informanterna har svarat att de anser att de 

delvis talar dialekt, två femtedelar har svarat ja på frågan och en tiondel svarade nej (Bilaga 8: tabell 

22).  

Hälften av informanterna från Dalsland bor kvar på orten och hälften har flyttat. De som bor kvar på 

orten har svarat att majoriteten inte vill flytta och två femtedelar vill flytta. De som har flyttat har 

gett ett liknande svar. Majoriteten vill inte flytta tillbaka, men en femtedel av de som har flyttat vill 

flytta tillbaka (Bilaga 8: tabell 22). Av dalslänningarna har två femtedelar uppgett att båda 

föräldrarna har vuxit upp på samma ort som informanten själv. Lika stor del har svarat att en av 

föräldrarna har samma uppväxtort som informanten. Den resterande femtedelen har svarat att ingen 

av föräldrarna har vuxit upp på samma ort som informanten (Bilaga 17: tabell 45). 

I undersökningen av dalslänningarnas attityd till den egna dialekten har majoriteten svarat att de 

inte har något emot sin dialekt, men inte tänker på om den tunnas ut. Tre tiondelar har svarat att de 

inte tänker på om de använder dialekt och en tiondel har svarat att de är stolta över sin dialekt. När 

det gäller frågan om de vill bevara den egna dialekten har en övervägande majoritet svarat att de 

inte har någon åsikt om dialekten är viktig att bevara och tre tiondelar har svarat att de vill bevara 

dialekten om de flyttar (Bilaga 8: tabell 23-24). 
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4.9 Västergötland 
Informanterna från Västergötland anger nio tiondelar att de talar samma dialekt som på orten de 

vuxit upp på. Det är enbart en tiondel av informanterna som svarat nej på denna fråga. Majoriteten 

säger dock att de anser att de delvis talar dialekt. Tre tiondelar anser att de talar dialekt och en 

femtedel anser inte att de talar dialekt. Av informanterna från Västergötland är det tre femtedelar 

som flyttat från orten som de växte upp på och två femtedelar som bor kvar. Av de som bor kvar är 

det ingen av informanterna som vill flytta och av de som flyttat vill hälften flytta tillbaka och den 

andra hälften vill inte det (Bilaga 9: tabell 25).  

Av informanterna från Västergötland har hälften svarat att båda deras föräldrar har vuxit upp på 

samma ort som informanten själv. Två femtedelar har svarat att en av föräldrarna har samma 

uppväxtort som informanten . Den resterande tiondelen av informanterna har ingen förälder som har 

samma uppväxtort som informanten (Bilaga 17: tabell 45). 

När det gäller västgötarnas attityd till den egna dialekten säger två femtedelar att de är stolta över 

sin dialekt. Det är lika stor del som angett att de inte tänker på om de talar dialekt och en femtedel 

som angett att de inte har något emot dialekten. Av västgötarna är det hälften som känner att de vill 

bevara dialekten om de flyttar och den andra hälften av informanterna säger att de inte har någon 

åsikt om dialekten är viktig att bevara (Bilaga 9: tabell 26-27).  

4.10 Bohuslän
Av informanterna från Bohuslän är det nio tiondelar som svarat att de talar samma dialekt som på 

orten de vuxit upp och den resterande tiondelen har svarat nej på frågan. På frågan om de anser att 

de talar dialekt har sju tiondelar svarat att de anser att de delvis talar dialekt, en femtedel har svarat 

att de anser att de talar dialekt och en tiondel har svarat nej på frågan. Av informanterna från 

Bohuslän bor hälften kvar på orten de växt upp och den andra hälften har flyttat. De som bor kvar 

har svarat att de inte vill flytta och av de som har flyttat vill ingen flytta tillbaka (Bilaga 10: tabell 

28).  

Hälften av informanterna från Bohuslän har svarat att båda föräldrarna har samma uppväxtort som 

informanten. Två femtedelar har svarat att en av föräldrarna vuxit upp på samma ort som 

informanten. Den resterande tiondelen har svarat att ingen av föräldrarna har samma uppväxtort 

som informanten (Bilaga 17: tabell 45). 
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Majoriteten av bohuslänningarna har svarat att de inte har något emot sin dialekt, men att de inte 

tänker på om den tunnas ut, tre tiondelar har svarat att de inte tänker på om de använder dialekt och 

en femtedel säger att de är stolta över sin dialekt. Vi kan se ett liknande mönster på frågan om 

dialekten är något de vill bevara. Där har majoriteten har svarat att de inte har någon åsikt om 

dialekten är viktig att bevara, tre tiondelar har svarat att de vill bevara dialekten om de flyttar och en 

tiondel säger att de vill anpassa dialekten efter var de bor (Bilaga 10: tabell 29-30).   

4.11 Göteborg
Det andra stadsmålet som har valts att tas med i undersökningen är göteborgska. Av de som angett 

att det talas göteborgska i deras uppväxtort är det enbart en tiondel som svarat att de inte talas 

samma dialekt och resterande har svarat ja  på frågan. På frågan om de anser att de talar dialekt 

svarade majoriteten att de anser att de delvis talar dialekt. En femtedel har svarat ja på frågan och 

en tiondel har svarat nej (Bilaga 11: tabell 31).  

Av informanterna är det tre femtedelar som bor kvar på orten och två femtedelar som flyttat. Av de 

som bor kvar på orten är det ingen av informanterna som vill flytta. Av de som flyttat har alla 

informanterna svarat att de vill flytta tillbaka. Här är det dock två personer som flyttat som inte 

svarat på om de vill flytta tillbaka eller inte (Bilaga 11: tabell 31). Hälften av informanterna från 

Göteborg har uppgett att en av föräldrarna också har vuxit upp i Göteborg. En femtedel har svarat 

att en av föräldrarna vuxit upp i Göteborg och tre tiondelar av informanterna har ingen förälder som 

vuxit upp i Göteborg (Bilaga 17: tabell 45). 

I undersökningen av göteborgarnas attityd till dialekten har tre tiondelar svarat att de inte har något 

emot dialekten, men tänker inte på om den tunnas ut. Lika stor del har svarat att de är stolta över 

dialekten. Majoriteten, det vill säga två femtedelar, har svarat att de inte tänker på om de använder 

dialekt eller inte. Det är dock en stor majoritet på fyra femtedelar som svarat att de vill besvara 

dialekten om de flyttar och enbart en femtedel som svarat att de inte har någon åsikt om dialekten är 

viktig att bevara eller inte (Bilaga 11: tabell 32-33). 

4.12 Småland
I resultatet för smålänningarna svarade tre femtedelar av informanterna att de talar samma dialekt 

som på deras uppväxtort och två femtedelar säger att de inte gör det. På frågan om de anser att de 
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talar dialekt svarade majoriteten att de anser att de talar dialekt, tre tiondelar svarade att de inte 

anser att de talar dialekt och lika stor del svarade att de anser att de delvis talar dialekt. Av 

informanterna som vuxit upp i Småland bor tre tiondelar kvar och sju tiondelar har flyttat från orten 

de växte upp på. Av de som bor kvar svarade en tredjedel att de vill flytta från orten och två 

tredjedelar svarade att de inte vill flytta. Av de som flyttat är det ingen av informanterna som vill 

flytta tillbaka (Bilaga 12: tabell 34). 

Hälften av informanterna från Småland har svarat att ingen av föräldrarna har vuxit upp på samma 

ort som informanten själv. Två femtedelar har svarat att båda föräldrarna har samma uppväxtort som 

informanten själv och den resterande tiondelen av informanterna har ingen förälder som växt upp på 

samma ort (Bilaga 17: tabell 45). 

Smålänningarnas attityd till den egna dialekten ser vi i svaren frågan som gäller attityden till den 

egna dialekten. Här svarade två femtedelar att de inte tänker på om de talar dialekt och lika stor del 

svarade att de inte har något emot sin dialekt. En tiondel svarade att de är stolta över sin dialekt och 

lika många svarar att de skäms över sin dialekt och försöker tala så lite dialekt som möjligt. På 

frågan om de vill bevara sin dialekt svarade hälften att de inte har någon åsikt om dialekten är viktig 

att bevara, två femtedelar svarar att de vill bevara sin dialekt om de flyttar och en tiondel anger att 

de vill anpassa sin dialekt efter var de bor (Bilaga 12: Tabell 35-36).  

4.13 Gotland
Av de informanter som besvarade enkäten och som angav att de växt upp på en ort på Gotland var 

det en övervägande majoritet som angav att de talar samma dialekt som talas på deras uppväxtort. 

Det var enbart en tiondel som svarade nej på denna fråga. På frågan om de anser att de talar dialekt 

var det ingen som svarade nej på frågan av informanterna från Gotland. Majoriteten svarade ja på 

frågan och tre tiondelar svarade att de delvis anser att de talar dialekt. På frågan om informanterna 

bor kvar på uppväxtorten svarade hälften ja och hälften nej. Av de som svarade ja på frågan var det 

ingen av informanterna som vill flytta från orten. Av de som svarade nej på frågan svarade en 

tredjedel att de inte vill flytta tillbaka och två tredjedelar svarade att de kan tänka sig att flytta 

tillbaka. Här var det dock två av de som angett att de inte bodde kvar som inte besvarat frågan om 

de vill flytta tillbaka (Bilaga 13: tabell 37).  
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Majoriteten av informanterna från Gotland har svarat att båda föräldrarna har vuxit upp på samma 

ort som informanten själv. De resterande tre tiondelarna har svarat att en av föräldrarna har vuxit 

upp på samma ort. Detta innebär att ingen av informanterna har föräldrar som inte vuxit upp på 

samma ort som informanten (Bilaga 17: tabell 45). 

Gällande gotlänningarnas attityd till den egna dialekten var det en övervägande majoritet som anger 

att de är stolta över sin dialekt och vill bevara den om de flyttar. Enbart en tiondel svarar att de inte 

tänker på om de talar dialekt och att de vill anpassa dialekter efter var de bor (Bilaga 13: tabell 

38-39). 

4.14 Skåne
Från Skåne var det 18 personer som besvarade enkäten. Av dessa valdes tio personer till 

informanter. Av dessa tio svarade fyra femtedelar att de talar samma dialekt som på uppväxtorten 

och en femtedel svarade att de inte talar samma dialekt. På frågan om de anser att de talar dialekt 

svarade hälften att de delvis anser detta, fyra tiondelar svarade ja och en tiondel svarade nej (Bilaga 

14: tabell 40).  

Av de tio informanterna från Skåne har majoriteten flyttat från orten och en femtedel bor kvar. Av 

de som bor kvar svarar hälften att de vill flytta från orten och den andra hälften vill inte flytta. Av de 

som uppgett att de flyttat från orten är det ingen av informanterna som svarat att de vill flytta 

tillbaka. Här är det dock tre av informanterna som flyttat som inte besvarat frågan om de vill flytta 

tillbaka eller ej (Bilaga 14: tabell 40). Av skåningarna har två femtedelar av informanterna en 

förälder som vuxit upp på samma ort som informanten själv. Lika stor del av informanterna har 

ingen förälder som vuxit upp på samma ort. Den sista femtedelen av informanterna har svarat att 

båda föräldrarna har samma uppväxtort som informanten själv (Bilaga 17: tabell 45). 

När det gäller attityden till den egna dialekten har hälften angett att de inte har något emot sin 

dialekt. Det är dock nästan lika många som svarat att de är stolta över sin dialekt och enbart en 

tiondel av informanterna som svarat att de inte tänker på om de använder dialekt eller inte. Vi kan 

dock se en tydligare skillnad i frågan om de vill bevara sin dialekt om de flyttar eller ej. Här har 

majoriteten svarat att de vill bevara dialekten om de flyttar och enbart tre tiondelar av informanterna 

har ingen åsikt om den är viktig att bevara (Bilaga 14: tabell 41-42).  
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4.15 Sammanställning: Åsikt om att anse sig tala dialekt
De grupper där flest informanter anser att de talar samma dialekt som på orten de växte upp på är 

Sörmland, Åland och Värmland. Där har alla informanter svarat ja på frågan om de talar samma 

dialekt. Den grupp där flest informanter angett att de inte talar samma dialekt är Jämtland. Där har 

enbart 20 % av informanterna angett att de talar samma dialekt. Annars gäller det generellt för alla 

grupper att mer än hälften av informanterna anser att de talar samma dialekt.  

På frågan om de anser att de talar dialekt hamnar Gotland och Västerbotten högst. Där har 70 % 

svarat att de anser att de talar dialekt. I båda grupperna är det ingen informant som har svarat nej på 

frågan om de anser att de talar dialekt (Bilaga 15: tabell 43).  

De grupper där det minsta antalet informanter svarat att de anser att de talar dialekt är Gästrikland 

och Stockholm. Där har enbart 10 % av informanterna från varje grupp angett att de anser att de 

talar dialekt. Det är dock fler i Gästrikland som svarat att de inte anser att de talar dialekt. Där är det 

30 % av informanterna som svarat att de inte talar dialekt. Detta är det högsta resultatet av alla 

grupper. I Stockholm har man även fått det högsta resultatet av informanter som svarat att de anser 

att de delvis talar dialekt, då de som inte svarat att de anser att de talar dialekt angett att de anser sig 

att delvis tala dialekt. Detta svar kan verka lite förbryllande eftersom både Gästrikland och 

Stockholm var två av de grupperna som hade flest informanter som angett att de talar samma 

dialekt. En förklaring till detta kommer dock tas upp i diskussionen (Bilaga 15: tabell 43).  

4.16 Sammanställning: Antal boende kvar på uppväxtorten
En av frågorna i enkäten var angående om informanterna bodde kvar på orten de vuxit upp på eller 

ej. Den grupp där flest informanter bor kvar var Värmland. Där bor 80  % av informanterna kvar på 

orten de har vuxit upp på och enbart 20 % har flyttat från orten. Dock svarade lite mer än 60 % att 

de vill flytta från orten. Men Värmland är även en av de grupper som har den högsta procenten av 

de som flyttat från orten som kan tänka sig flytta tillbaka. Efter Värmland har vi Göteborg och 

Åland där flest bor kvar på orten de har vuxit upp på. I båda grupperna är det 60 % som bor kvar. 

Dock skiljer sig svaren åt mellan Göteborg och Åland när det gäller om de som bor kvar vill flytta 

och om de som har flyttat vill flytta tillbaka. För Göteborg verkar det som att fler längtar från orten. 

Där har nämligen 60 % av informanterna som bor kvar svarat att de vill flytta från orten och ingen 

av de som har flyttat vill flytta tillbaka. På Åland däremot vill majoriteten bo kvar och av de som 

har flyttat vill hälften flytta tillbaka. Generellt gäller det för alla grupperna att majoriteten av de som 
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bor kvar inte vill flytta från orten och att majoriteten av de som har flyttat inte vill flytta tillbaka. 

Det är enbart i Göteborg-gruppen där majoriteten som bor kvar vill flytta från orten (Bilaga 16: 

tabell 44).  

De grupper där flest har flyttat från orten de växte upp är Jämtland och Skåne. Där bor enbart 20 % 

av informanterna kvar på orten de växte upp på. Även resultatet av de som har flyttat i de två 

grupperna är det samma. Där svarar ingen av informanterna, som har flyttat, att de vill flytta 

tillbaka. I resultatet för de som bor kvar på orten skiljer sig dock resultaten mellan de olika 

grupperna. Av de jämtländska informanterna är det ingen som vill flytta från orten, medan hälften 

av de skånska informanterna angett att de vill flytta från orten (Bilaga 16: tabell 44). 

4.17 Sammanställning: Föräldrar samma uppväxtort som 
informant
En fråga i enkäten gällde om informantens föräldrar vuxit upp på samma ort som informanten. Den 

grupp där flest informanter har två föräldrar med samma uppväxtort som informanterna var Gotland 

där 70 % av informanternas båda föräldrar har samma uppväxtort som informanten. Därefter 

kommer Värmland och Gästrikland där det i båda grupperna är 60 % av informanternas båda 

föräldrar som vuxit upp på samma ort som informanten (Bilaga 17: tabell 45).  

De grupper där minsta antalet informanter har angett att båda föräldrarna har samma uppväxtort 

som informanten själv är Göteborg, Skåne och Jämtland. För alla tre grupper var det 20 % av 

informanterna från respektive ort som angett att båda föräldrarna vuxit upp på samma ort som 

informanten själv (Bilaga 17: tabell 45). 

De grupper som har högst andel av informanterna som angett att ingen av föräldrarna vuxit upp på 

samma ort som informanten själv är Stockholm och Småland. I båda grupperna har hälften av 

informanterna svarat att ingen av föräldrarna har samma uppväxtort som informanten själv. De 

grupper som fick lägst resultat är Gotland och Åland. Där har alla informanterna minst en förälder 

med samma uppväxtort som informanten själv (Bilaga 17: tabell 45).  

4.18 Sammanställning: Attityd till den egna dialekten
Om man jämför resultatet mellan grupperna ser vi följande: De två landskap som hamnar i topp när 

det gäller attityden till den egna dialekten är Gotland och Västerbotten där flest informanter uttryckt 
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en stolthet över dialekten. Detta gäller både i fråga om vad de känner för sin dialekt och hur de 

känner för att bevara sin dialekt vid en eventuell flytt. Av dessa två landskap hamnar Gotland högre 

gällande de som uppgett att de är stolta över sin dialekt. Av informanterna från Gotland var det hela 

90 % som svarade att de var stolta över deras dialekt. Gällande Västerbotten var det 50 % som 

svarade att de är stolta över sin dialekt. Samma procent har även Värmland fått. Dock ligger inte 

Värmland i topp på frågan om de vill bevara sin dialekt vid en eventuell flytt. Där ligger dock 

fortfarande Gotland och Västerbotten i topp. Från båda landskapen har 90 % svarat att de vill 

bevara dialekten om de flyttar (Bilaga 18-19: tabell 46-47).  

De landskap som har uttryckt att de inte har lika stor stolthet över sin dialekt är Bohuslän, Dalsland, 

Småland och Gästrikland. På frågan om de är stolta över sin dialekt har 10 % av informanterna från 

Gästrikland, Småland och Dalsland svarat att de är stolta över deras dialekt. Från Bohuslän var det 

20 % som svarade detsamma. På frågan om de vill bevara sin dialekt om de flyttar har 30 % av 

informanterna från Bohuslän, Dalsland och Sörmland svarat att de vill göra det. Det är dock enbart 

10 % av informanterna från Gästrikland som vill bevara dialekten. Där flest skäms över sin dialekt 

är dock i Stockholm och Småland där 10 % av informanterna angett att de skäms över sin dialekt. 

Det landskap där flest vill anpassa sin dialekt beroende på var de bor är Jämtland. Där har 20 % 

angett att de vill anpassa sin dialekt efter var de bor (Bilaga 18-19: tabell 46-47).  

De landskap som svarat mest lika varandra på frågan om attityden till dialekten är Jämtland och 

Västergötland. Där har lika stor procent av informanterna svarat likadant på samma attityder. På 

frågan gällande om man vill bevara dialekten eller ej har vi flera landskap som har fått samma 

resultat. Göteborg och Åland är två av de grupper som har fått samma resultat för alla alternativ. 

Utöver dessa är det sex andra dialekter som har fått samma resultat som ett annat landskap, 

exempelvis Skåne och Värmland (Bilaga 18-19: tabell 46-47). 

5. Diskussion och slutsats
Syftet med denna uppsats är att undersöka attityd till den egna dialekten, hur skiljer sig attityden till 

den egna dialekten mellan de olika grupperna och om det finns någon skillnad mellan grupper där 

många bor kvar och hur tankarna om att vårda den egna dialekten vid eventuell flytt ser ut. Tanken 

är även att jämföra resultatet av de frågorna rörande attityden med tidigare forskning om attityd till 

dialekter. Den forskning som resultatet jämförs med är Jasmina Bolfek Radovanis (2000) forskning 
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gällande attityder till andra dialekter. En annan frågeställning för undersökningen är även om det 

syns någon skillnad mellan grupperna beroende på om många av informanternas föräldrar har 

samma uppväxtort som informanten. 

I Bolfek Radovanis forskning hamnade göteborgska, värmländska, dalmål och gotländska på de 

fyra översta placeringarna. De fyra dialekterna som hamnade på de lägsta placeringarna var 

stockholmska, sörmländska, skånska och sist finlandssvenska. Om man jämför detta med det 

resultat som kommit fram i denna undersökning skiljer sig dessa något. I denna undersökning var 

visserligen både gotländska och värmländska två av de som placerade sig på topp fyra av de där 

flest uttryckte en stolthet över den egna dialekten. Dock kan vi se en mycket högre placering för 

stockholmska, skånska och åländska i denna undersökning. Eftersom finlandssvenska och åländska 

båda är östsvenska mål kommer därför deras placeringar i de olika undersökningarna att jämföras. 

Göteborgska som fick högsta placering i Bolfek Radovanis undersökning hamnade i stället i den 

undre halvan i denna undersökning. Några likheter finns dock i båda undersökningarna. Dessa 

gäller västgötska, jämtska och sörmländska som har fått väldigt liknande placeringar i 

undersökningen. I båda undersökningarna befinner sig jämtska på en femte plats och västgötska på 

en nionde plats. Sörmländska som hamnat på plats 13 i Bolfek Radovanis undersökning har fått en 

11:e plats i denna undersökningen (Bolfek Radovani 2000:98f). 

De grupper där flest av informanterna fortfarande bor kvar på sin uppväxtort är Värmland, Göteborg 

och Åland där mer än 60 % av informanterna bor kvar. I både Värmland och på Åland har även alla 

informanter svarat att de talar samma dialekt som talas på orten där de vuxit upp. Göteborg ligger 

dock inte långt efter där nio tiondelar angett att de talar samma dialekt som på uppväxtorten. 

Värmland, Åland och Göteborg är även tre av de grupper som har högst andel informanter som vill 

bevara dialekten om de flyttar från orten. Värmland är även en av de topp-tre-grupperna där flest 

informanter har uttryckt att de är stolta över sin dialekt. Här hamnar dock Åland inte långt efter. 

Hälften av informanterna från Värmland har angett att de är stolta över sin dialekt och två 

femtedelar av informanterna från Åland har angett detsamma. Göteborg ligger dock inte lika högt 

här. I Göteborg har tre tiondelar angett att de är stolta över sin dialekt.  

Varför så många av göteborgarna angett att de vill bevara sin dialekt om de flyttar, men att så många 

färre har angett att de är stolta över sin dialekt bli så klart en stor fråga. Detta går tyvärr inte att 

svara på utifrån det material som har samlats in. Det skulle dock eventuellt gå att koppa detta till 

�26



Bolfek Radovanis (2000:98f) undersökning av attityder till andra dialekter. Här hamnade 

göteborgska på en första plats. Det skulle möjligtvis vara så att göteborgare är medvetna om att 

deras dialekt tas emot på ett bra sätt. Detta skulle kunna vara anledningen till att de vill bevara 

dialekten om de flyttar. 

Trots att Värmland, Göteborg och Åland har ett högt resultat i många frågor finns det ett landskap 

som hamnar högre. Det är Gotland. Gotland hamnar högst upp när det gäller mycket, men det är 

enbart hälften av informanterna som bor kvar. Dock är det många av informanterna från Gotland 

som angett att båda föräldrarna har samma uppväxtort som informanten. Detta kan kopplas till 

Johanssons (2006: 35) undersökning om ungdomars attityd till dialekt i Sunne. Där undersökte hon 

även hur många som trodde att de skulle bo kvar. Hon skriver att hon, utifrån sin undersökning, 

dragit slutsatsen att det krävs något typ av band för att man ska vilja bo kvar. De band kan vara till 

bland annat släkt eller familj. Den slutsatsen drog hon utifrån att de som angett att de var säkra på 

att de skulle flytta inte hade några sådana band. Det tänker jag även kan kopplas till dialekt. Om 

ingen av föräldrarna vuxit upp på orten man själv växer upp på finns kanske inga starka band till 

orten. Om vi exempelvis ser på Gotland ser vi att många har angett att båda föräldrarna har samma 

uppväxtort som informanten. Det kan innebära att informanten känner ett starkt band till orten. Det 

går även att koppla identitetsbegreppet hit. En del av identitetsbegreppet är just släktskap och familj 

(Gunnarsdotter Grönberg 2004:12). Om en individ känner ett starkt band till familjen och att 

familjen sedan har ett grupptillhörighet till orten känns det inte omöjligt att individen har en positiv 

attityd till sin dialekt. Även Värmland, som också hamnat högt i många av frågorna hamnar även 

högt här. Det gör dock inte Åland eller Göteborg. Här hamnar i stället Gästrikland och Stockholm 

högt. Gästrikland har dock en av de lägre placeringarna i de andra frågorna, speciellt på frågorna 

som rör attityden till den egna dialekten. Det är få av informanterna från Gästrikland som angett att 

de är stolta över sin dialekt eller som vill bevara dialekten om de flyttar. Stockholm har något högre 

placeringar i dessa frågor än vad Gästrikland har, men ligger fortfarande inte i topp. 

Som nämnts tidigare är Gästrikland och Stockholm två av de grupper där flest angett att de talar 

samma dialekt som på orten där de växte upp. De är även två av de grupper som har högst antal 

informanter som anger att de anser att de delvis talar dialekt. Detta skulle man kunna koppla till vad 

begreppet dialekt är. Det kan vara på så sätt att de talar ett regionalt riksspråk, men att de själva 

anser att då det skiljer sig från standardspråket kan kallas för dialekt (Pettersson 2009:202). Det är 

även många av informanterna från både Gästrikland och Stockholm som angett att båda föräldrarna 
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har samma uppväxtort som sina föräldrar. Detta kan göra att de är medvetna om att de kan känna en 

viss tillhörighet i dialekten. Vi kan även se en förklaring till varför de eventuellt inte har positiv 

attityd till dialekten då majoriteten i båda grupperna inte bor kvar på orten. Majoriteten av de som 

flyttat vill inte heller flytta tillbaka. Det skulle kunna tänkas att de känner en tillhörighet med sin 

familj och därför känner att en del av identiteten ligger i dialekten. Det skulle förklara varför 

majoriteten av informanterna angett att de talar samma dialekt som på uppväxtorten. Förklaringen 

till varför de inte känner någon stor stolthet över dialekten kan dock vara kopplat till att de 

eventuellt inte känner någon stark koppling till orten där de växte upp. En så dubbel inställning till 

den egna dialekten kan förklaras med Anderssons egocentriska mönstret. Han skriver, som nämnts 

tidigare, att man ofta har en positiv och negativ inställning till den egna dialekten (Andersson 

1999:140f). Det kan eventuellt vara så att vi ser ett tydligt exempel på det här. 

Avslutningsvis kan man säga att det i många fall i denna undersökning går att se en koppling mellan 

om föräldrarna har samma uppväxtort som informanten, om de bor kvar på orten, om de anser att de 

talar dialekt, om de vill bevara sin dialekt om de flyttar och om de är stolta över sin dialekt. Ett 

tydligt exempel på det är Gotland. På Gotland anser majoriteten att de talar dialekt, de som bor kvar 

vill inte flytta och majoriteten som flyttat vill flytta tillbaka. Informanterna från Gotland angav även 

att de är stolta över sin dialekt och att de vill bevara den om de flyttar. Vi kan även se i denna 

undersökning att attityden till den egna dialekten inte överensstämmer med forskning om attityden 

till andra dialekter.  
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Bilaga B 
Enkät

Kontaktuppgifter (Frivilligt):
Ålder:
Kön: Man (  ) Kvinna (  ) Vill ej ange (  ) annat (  )

På vilken ort har du vuxit upp?
Vilken dialekt talas där du växt upp?
Talar du samma dialekt? Ja (  )  Nej (  )

Anser du att du talar dialekt?
Ja (  ) Nej (  ) Delvis (  )

Bor du kvar på orten du vuxit upp? Ja (  ) Nej (  )

Om du svarat ja, önskar du flytta från orten? 
Om du svarat nej: vad var anledningen till flytten? Önskar du flytta tillbaka? Ja (  ) Nej (  ) Vet ej (  )

Är dina föräldrar uppväxta på samma ort som du vuxit upp?
(  ) Ja, båda mina föräldrar
(  ) Ja, en av mina föräldrar
(  ) Nej, ingen av mina föräldrar

Vilket yrke har du/önskar du få?
___________________________________________

Vilken är den högsta utbildningen du har just nu?
(  ) Högstadie
(  ) Gymnasie
(  ) Eftergymnasial utbildning
(  ) Högskola/universitet
(  ) Högre än högskola/universitet

Har dina föräldrar studerat på högskola eller universitet?
(  ) Ja, båda mina föräldrar
(  ) Ja, en av mina föräldrar
(  ) Nej, ingen av mina föräldrar

Välj det alternativ som stämmer bäst.
(  ) Jag är stolt över min dialekt och skulle inte vilja ändra mitt tal på grund av den
(  ) Jag har inget emot min dialekt, men tänker inte på om den tonas ut.
(  ) Jag skäms över min dialekt och försöker tala så lite dialekt som möjlig
(  ) Jag tänker inte på om jag använder dialekt eller inte. 

Välj det alternativ som stämmer bäst.
(  ) Jag vill bevara min dialekt även om jag flyttar.
(  ) Jag har ingen åsikt om min dialekt är viktig att bevara.
(  ) Jag vill anpassa min dialekt efter var jag bor. 



Bilaga 1: Västerbotten
Tabell 1 Västerbotten 

Tabell 2 Västerbotten

Tabell 3 Västerbotten

Västerbotten Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

90 % 10 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

70 % 0 % 30 %

3. Bor du kvar? 30 % 70 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

50 % 50 %

Västerbotten Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

50 % 30 % 0 20 %

Västerbotten Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

90 % 10 % 0 %



Bilaga 2: Jämtland

Tabell 4 Jämtland

Tabell 5 Jämtland 

Tabell 6 Jämtland 

Jämtland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

20 % 80 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

20 % 20 % 60 %

3. Bor du kvar? 20 % 80 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

0 % 100 %

Jämtland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

40 % 20 % 0 % 40 %

Jämtland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

40 % 20 % 0 % 40 %



Bilaga 3: Gästrikland  

Tabell 7 Gästrikland 

Tabell 8 Gästrikland 

Tabell 9 Gästrikland 

Gästrikland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

10 % 50 % 0 % 40 %

Gästrikland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

10 % 90 % 0 %

Gästrikland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

80 % 20 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

10 % 30 % 60 %

3. Bor du kvar? 40 % 60 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

25 % 75 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

0 % 100 %



Bilaga 4: Åland 

Tabell 10 Åland 

Tabell 11 Åland 

Tabell 12 Åland 

Åland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

100 % 0 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

60 % 0 40 %

3. Bor du kvar? 60 % 40 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

16,6 % 83,4 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

50 % 50 %

Åland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

40 % 30 % 0 30 %

Åland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

80 % 20 % 0 %



Bilaga 5: Stockholm 

Tabell 13 Stockholm 

Tabell 14 Stockholm 

Tabell 15 Stockholm 

Stockholm Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

90 % 10 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

10 % 0 % 90 %

3. Bor du kvar? 30 % 70 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

42,8 % 57,2 %

Stockholm Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

40 % 10 % 10 % 40 %

Stockholm Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

50 % 50 % 0 %



Bilaga 6: Sörmland  

Tabell 16 Sörmland 

Tabell 17 Sörmland 

Tabell 18 Sörmland 

Sörmland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

100 % 0 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

30 % 20 % 50 %

3. Bor du kvar? 30 % 70 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

33,4 % 66,6 %

Sörmland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

20 % 20 % 0 60 %

Sörmland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

30 % 60 % 10 %



Bilaga 7: Värmland 

Tabell 19 Värmland 

Tabell 20 Värmland 

Tabell 21 Värmland 

Värmland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

100 % 0

2. Anser du att du talar 
dialekt

50 % 10 % 40 %

3. Bor du kvar? 80 % 20 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

37,5 % 62,5 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

50 % 50 %

Värmland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

50 % 20 % 0 % 30 %

Värmland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

70 % 30 % 0 %



Bilaga 8: Dalsland 

Tabell 22 Dalsland 

Tabell 23 Dalsland 

Tabell 24 Dalsland 

Dalsland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

80 % 20 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

40 % 10 % 50 %

3. Bor du kvar? 50 % 50 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

40 % 60 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

20 % 80 %

Dalsland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

10 % 60 % 0 % 30 %

Dalsland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

30 % 70 % 0 %



Bilaga 9: Västergötland  

Tabell 25 Västergötland 

Tabell 26 Västergötland 

Tabell 27 Västergötland 

Västergötland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

90 % 10 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

30 % 20 50 %

3. Bor du kvar? 40 % 60 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

50 % 50 %

Västergötland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

40 % 20 % 0 40 %

Västergötland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

50 % 50 % 0 %



Bilaga 10: Bohuslän 

Tabell 28 Bohuslän 

Tabell 29 Bohuslän 

Tabell 30 Bohuslän 

Bohuslän Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

90 % 10 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

20 % 10 % 70 %

3. Bor du kvar? 50 % 50 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

0 % 100 %

Bohuslän Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

20 % 50 % 0 % 30 %

Bohuslän Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

30 % 60 % 10 %



Bilaga 11: Göteborg 

Tabell 31 Göteborg 

Tabell 32 Göteborg 

Tabell 33 Göteborg 

Göteborg Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

90 % 10 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

20 % 10 % 70 %

3. Bor du kvar? 60 % 40 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

60 % 40 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

0 % 100 %

Göteborg Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

30 % 30 % 0 40 %

Göteborg Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

80 % 20 % 0 %



Bilaga 12: Småland  

Tabell 34 Småland 

Tabell 35 Småland 

Tabell 36 Småland 

Småland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

60 % 40 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

40 % 30 % 30 %

3. Bor du kvar? 30 % 70 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

33,4 % 66,6 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

0 % 100 %

Småland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

10 % 40 % 10 % 40 %

Småland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

40 % 50 % 10 %



Bilaga 13: Gotland 

Tabell 37 Gotland 

Tabell 38 Gotland 

Tabell 39 Gotland 

Gotland Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

90 % 10 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

70 % 0 % 30 %

3. Bor du kvar? 50 % 50 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

0 % 100 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

66,6 % 33,4 %

Gotland Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

90 % 0 % 0 % 10 %

Gotland Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

90 % 0 % 10 %



Bilaga 14: Skåne 

Tabell 40 Skåne 

Tabell 41 Skåne 

Tabell 42 Skåne 

Skåne Ja Nej Delvis (endast fråga 2)

1. Talar du samma 
dialekt?

80 % 20 %

2. Anser du att du talar 
dialekt

40 % 10 % 50 %

3. Bor du kvar? 20 % 80 %

3.a - om ja, önskar du 
flytta från orten?

50 % 50 %

3.b - om nej, önskar du 
flytta tillbaka till orten?

0 % 100 %

Skåne Jag är stolt över 
min dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt, 
men tänker inte 
på om den tunnas 
ut.

Jag skämt över 
min dialekt och 
försöker tala så 
lite dialekt som 
möjligt

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt eller inte

Attityd till 
dialekten

40 % 50 % 0 % 10 %

Skåne Jag vill bevara min 
dialekt även om jag 
flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag bor

Åsikter om att bevara 
den egna dialekten

70 % 30 % 0 %



Bilaga 15  

Tabell 43 Sammanställning: Åsikt om att anse sig tala dialekt 

Sammanställning: Åsikt om att 
anse sig tala dialekt

Talar du samma dialekt? Ja/Nej Anser du att du talar dialekt? 
Ja/Nej/Delvis

Gotland 90%/10% 70%/0%/30%

Västerbotten 90%/10% 70%/0%/30%

Västergötland 90%/10% 30%/20%/50%

Göteborg 90%/10% 20%/10%/70%

Bohuslän 90%/10% 20%/10%/70%

Stockholm 90%/10% 10%/0%/90%

Skånska 80%/20% 40%/10%/50%

Dalsland 80%/20% 40%/10%/50%

Gästrikland 80/2080%/20% 10%/30%/60%

Småland 60%/40% 40%/30%/30%

Jämtland 20%/80% 20%/20%/60%

Åland 100%/0% 60%/0%/40%

Vämland 100%/0% 50%/10%/40%

Sörmland 100%/0% 30%/20%/50%



Bilaga 16  

Tabell 44 Sammanställning: Boende kvar på uppväxtorten 

Sammanställning: 
Boende kvar på 
uppväxtorten

Bor du kvar? Ja/Nej -om ja, önskar du flytta 
från orten? Ja/Nej

-om nej. önskar du 
flytta tillbaka till orten? 
Ja/Nej

Vämland 80%/20% 37,5%/62,5% 50%/50%

Göteborg 60%/40% 60%/40% 0%/100%

Åland 60%/40% 16,6%/83,4% 50%/50%

Gotland 50%/50% 0%/100% 66,6%/33,4%

Bohuslän 50%/50% 0%/100% 0%/100%

Dalsland 50%/50% 40%/60% 20%/80%

Gästrikland 40%/60% 25%/75% 0%/100%

Västergötland 40%/60% 0%/100% 50%/50%

Stockholm 30%/70% 0%/100% 42,8%/57,2%

Västerbotten 30%/70% 0%/100% 50%/50%

Sörmland 30%/70% 0%/100% 33,4%/66,6%

Småland 30%/70% 33,4%/66,6% 0%/100%

Jämtland 20%/80% 0%/100% 0%/100%

Skånska 20%/80% 50%/50% 0%/100%



Bilaga 17  

Tabell 45 Sammanställning: Föräldrar samma uppväxtort som informant 

Sammanställning: 
Föräldrar samma 
uppväxtort som 
informanten

Ja, båda föräldrarna Ja, en av föräldrarna Nej, ingen av 
föräldrarna

Gotland 70 % 30 % 0 %

Värmland 60 % 30 % 10 %

Gästrikland 60 % 30 % 10 %

Stockholm 50 % 0 % 50 %

Västerbotten 50 % 20 % 30 %

Västergötland 50 % 40 % 10 %

Bohuslän 50 % 40 % 10 %

Åland 50 % 50 % 0 %

Småland 40 % 10 % 50 %

Sörmland 40 % 40 % 20 %

Dalsland 40 % 40 % 20 %

Skåne 20 % 40 % 40 %

Göteborg 20 % 50 % 30 %

Jämtland 20 % 40 % 40 %



Bilaga 18  

Tabell 46 Sammanställning: Attityd till den egna dialekten 

Sammanställning: 
Attityd till den 
egna dialekt

Jag är stolt 
över min 
dialekt

Jag har inget 
emot min dialekt

Jag skäms över 
min dialekt 

Jag tänker inte på 
om jag använder 
dialekt

Gotland 90 % 0 % 0 % 10 %

Västerbotten 50 % 30 % 0 % 20 %

Värmland 50 % 20 % 0 % 30 %

Stockholm 40 % 10 % 10 % 40 %

Jämtland 40 % 20 % 0 % 40 %

Skåne 40 % 50 % 0 % 10 %

Åland 40 % 30 % 0 % 30 %

Västergötland 40 % 20 % 0 % 40 %

Göteborg 30 % 30 % 0 % 40 %

Sörmland 20 % 20 % 0 % 60 %

Bohuslän 20 % 50 % 0 % 30 %

Småland 10 % 40 % 10 % 40 %

Gästrikland 10 % 50 % 0 % 40 %

Dalsland 10 % 60 % 0 % 30 %



Bilaga 19 

Tabell 47 Sammanställning: Åsikt om bevarande av dialekt 

Sammanställning: 
Åsikt om 
bevarande av 
dialekt

Jag vill bevara 
min dialekt om 
jag flyttar

Jag har ingen åsikt om 
min dialekt är viktig att 
bevara

Jag vill anpassa min 
dialekt efter var jag 
bor

Gotland 90 % 0 % 10 %

Västerbotten 90 % 10 % 0 %

Göteborg 80 % 20 % 0 %

Åland 80 % 20 % 0 %

Skåne 70 % 30 % 0 %

Värmland 70 % 30 % 0 %

Stockholm 50 % 50 % 0 %

Västergötland 50 % 50 % 0 %

Jämtland 40 % 40 % 20 %

Småland 40 % 50 % 10 %

Bohuslän 30 % 60 % 10 %

Sörmland 30 % 60 % 10 %

Dalsland 30 % 70 % 0 %

Gästrikland 10 % 90 % 0 %


