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Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken attityd värmlänningar har till den egna 

dialekten på allmän och lokal nivå. Den allmänna nivån handlar om hur respondenterna ser på 

dialekten i stort, medan den lokala nivån behandlar frågor kring de lokala varieteter som finns 

inom landskapet Värmland. Med detta jämförs även eventuella attitydskillnader beroende på 

kön och ålder, vilket i slutändan kommer att ställas emot tidigare forskning. 

Genom att använda mig av en webbaserad enkät nådde jag ett stort antal respondenter. Enkäten 

delades på det sociala nätverket Facebook där tanken var att erhålla en jämn fördelning mellan 

respondenter utifrån ett antal aspekter, dels sett till vilken del av landskapet respondenterna 

kom ifrån, dels vilken ålderskategori utifrån fyra på förhand valda kategorier och dels utifrån 

vilket kön respondenterna förknippade sig med. Vad som visade sig vara problematiskt var 

fördelningen av vilken del av landskapet respondenterna kom ifrån. Det centrala dialektområdet 

är överrepresenterat i studien medan dialektområdena nordmarksmål och glafsfjordsmål är 

underrepresenterade.  

En intressant aspekt som visas genom studien är att det verkar finnas ett stort allmänintresse för 

den egna dialekten, vilket visar sig genom antalet deltagare. Dessutom visar studien att 

respondenterna i stort har en positiv inställning till den egna lokala dialekten. Detaljer som 

tidigare forskning visat bekräftas också av studien, exempelvis att respondenterna ställer sig 

mindre positiva till dialekter som liknar granndialekterna, exempelvis närkingska. Att 

respondenterna dessutom svarat att de i lägre grad använder sig av dialektala inslag i mer 

formella sammanhang bekräftar vad tidigare forskning visat. 

Undersökningen visar att attitydskillnader mellan män och kvinnor inte skiljer sig i någon större 

utsträckning. Männen har i något högre utsträckning en positivare syn på den egna dialekten, 

både lokalt och allmänt. Skillnader som märks tydligast går att finna när det gäller 

respondenternas ålder. Attityden är mest positiv bland respondenterna i de äldre 

ålderskategorierna medan detta avtar en aning bland respondenterna i de yngre. 

Nyckelord: Dialekt, attityd, kön, ålder, Värmland  



Abstract 

The purpose of this survey is to find out which attitude hostilities have in their own dialect at 

general and local level. The general level is about how respondents regard the dialect as a whole, 

while the local level addresses issues surrounding the local varieties located within the province 

of Värmland. This also compares possible attitudinal differences depending on gender and age, 

which will ultimately be opposed to earlier research. 

By using a web-based survey, the survey reached a large number of respondents. The survey 

was shared on the social network Facebook, where the idea was to achieve even distribution 

between respondents based on a number of aspects. In part, to what part of the landscape the 

respondents came from, partly what age category based on four pre-selected categories and 

partly based on the gender the respondents associate with. What proved to be the most difficult 

was the distribution of what part of the landscape the respondents came from. The central dialect 

area is overrepresented in the study, while the dialect areas nordmarksmål and glafsfjordsmål 

are underrepresented. 

An interesting aspect shown by the study is that there appears to be a major public interest for 

its own dialect, as evidenced by the number of participants. In addition, the study shows that 

respondents in general have a positive attitude towards their own dialect. Details such as 

previous research shown are also confirmed by the study, for example, that respondents are less 

positive about dialects similar to neighboring dialects, for example the dialect spoken in Närke. 

In addition, respondents responded that they use less dialectical elements in more formal 

contexts confirming what previous research has shown. 

The survey shows that attitudinal differences between men and women do not differ to a great 

extent. The men have, to a greater extent, a more positive view of their own dialect, both locally 

and generally. The most obvious differences can be found in the age of respondents. The attitude 

is most positive among respondents in the older age categories, while this decreases somewhat 

among respondents in the younger ones. 

 

Keywords: Dialect, attitude, sex, age, Värmland  



Innehåll 
1. Inledning......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och problemformulering ............................................................................................. 3 

2. Bakgrund ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Språklig variation .................................................................................................................. 4 

2.1.1 Språk, gemenskap och identitet ................................................................................... 4 

2.1.2 Sociolekt ......................................................................................................................... 5 

2.1.3 Dialekt ............................................................................................................................. 7 

2.1.4 Attityder till dialekt ....................................................................................................... 8 

2.2 Värmländska dialekter ....................................................................................................... 11 

2.2.1 Nordvärmländska mål: klarälvdalsmål och fryksdalsmål ...................................... 12 

2.2.2 Västvärmländska mål: glafsfjordsmål och nordmarksmål ..................................... 13 

2.2.3 Sydvärmländska mål: västliga, centrala och östliga ................................................ 13 

2.2.4 Bergslagsmål ................................................................................................................ 14 

3. Metod ............................................................................................................................................ 15 

3.1 Enkätmetod och genomförande ......................................................................................... 15 

3.2 Urval ..................................................................................................................................... 16 

3.3 Reliabilitet och validitet ...................................................................................................... 17 

3.4 Etik ........................................................................................................................................ 18 

3.5 Bortfall .................................................................................................................................. 19 

3.6 Metodkritik .......................................................................................................................... 20 

4. Resultat ......................................................................................................................................... 22 

4.1 Allmänna attityder till värmländska ................................................................................. 22 

4.2 Kön ........................................................................................................................................ 26 

4.3 Ålder ..................................................................................................................................... 29 

5. Diskussion..................................................................................................................................... 33 

5.1 Resultat ................................................................................................................................. 33 

5.2 Metod .................................................................................................................................... 35 

5.3 Framtida forskning ............................................................................................................. 37 

Litteratur- och referenslista ...................................................................................................................  

Bilaga ........................................................................................................................................................  



1 
 

1. Inledning  
 

…För räxten går sockenmåla bort nu å dä blir ett blannmål tå alltihopp. 

Å så har di dä här skollärermåle, sôm ä sôm e tröckt bok å dä fördarfver 

allt hva mål hetter. Ôm trätti år ä dä ingen i hel Varmlann sôm begriper 

ett ol tå vårat mål — satt d’ä allt bäst te skrif å läs på’t, mennas ti ä… 

(Fröding, 1895). 

 

Ovanstående rader är hämtade från Gustaf Frödings förord ur Räggler å paschaser 1. Redan 

1895 funderar Fröding på det värmländska målets överlevnad, detta eftersom standardspråket 

hotade. I det fallet handlade det om skollärarmål som antagligen skulle vara närmare 

skriftspråket. Värmländskan har dock överlevt, kanske beroende på de många kulturellt starka 

band människor känner till Värmland, detta är något som gläder mig och många andra. I en 

studie gjord av Bolfek Radovani (2000:99) mättes attityder till 15 svenska dialekter och 

resultatet visade att värmländska kom på andraplats. Med anledning av detta är det intressant 

att fundera över värmlänningars attityder till den egna dialekten. 

När jag rör mig utanför Värmland, är jag ofta ivrig med att berätta var jag kommer ifrån, ofta 

kombinerat med en överdrift av min egen dialekt. Även om jag är väl medveten om att detta 

förmodligen låter ”bonnigt” i sammanhanget gör det mig ingenting, det är något jag gärna 

bjuder på – min värmländska dialekt är en stor del av min identitet. I andra lägen då en främling 

undrat var jag kommer från, brukar jag låta denne gissa efter att ha hört mig prata – det brukar 

inte ta lång stund innan personen kan konstatera att jag minsann är en värmlänning, ofta 

ackompanjerat av ett skratt. I samband med dessa tillfällen är det inte ovanligt att man ombeds 

härma en värmländsk karaktär eller person som Pölsa1, Roland Järverup2 eller Bengt 

Alsterlind3. Detta är en indikation på att värmländsk dialekt ofta upplevs positiv bland icke-

värmlänningar, de vill höra mer värmländska. Anledningen till detta är troligen inte för att det 

låter bildat och formellt, snarare tvärtom. Med detta antagande i åtanke kan eventuellt detta 

vara en faktor till att värmlänningar har en positiv attityd till den egna dialekten. Kanske vinner 

vi mycket på att framstå som avväpnande.  

Det finns dock situationer då jag försöker dölja min dialekt. Detta i mer formella situationer 

som följaktligen kräver ett formellt språk, exempelvis i samband med min pågående utbildning 

till ämneslärare eller i kontakt med myndigheter eller liknande. Det formella språket är i det här 

sammanhanget en utjämnad variant av min dialekt, mitt tal närmar sig standardspråket 

                                                           
1 Karaktär i filmen Smala Sussie (2004).  
2 Karaktär i filmen Torsk på Tallinn (1999). 
3 Programledare för tv-programmet Hajk (1972 - 2003) 
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(alternativt skriftspråket). Det är intressant att leka med tanken att en framtida statsminister 

skulle tala till nationen på bred värmländska – troligen skulle talet uppfattas på ett skilt sätt i 

kontrast till det standardiserade språk som idag förväntas av en statsminister.  Detta uppfattas i 

regel som vackrare, av högre värde och mer korrekt än de dialektala varieteter som finns inom 

Sveriges gränser (Einarsson, 2009:150). Vi har dock haft en värmländsk statsminister i Sverige 

vid namn Tage Erlander. Han satt på posten mellan 1946 och 1969. En händelse som har 

kommit att gå till historien är den när Erlander besökte Hylands hörna4 1962. Erlander skämtade 

då vitt och brett på sin värmländska dialekt och fick mycket positivt gehör genom detta. 

Befolkningen fick då uppleva den riktige Tage Erlander medan han i riksdagen inte pratade 

med dialektala drag. 

Jag är nyfiken på hur mönstret ser ut i Värmland i ett lite större perspektiv. Människor har enligt 

Andersson (1985:140) en något förvirrad uppfattning av den egna dialekten, i vissa fall ses den 

positiv medan den i andra förkastas. Författaren nämner också att den västra delen av Sverige i 

högre grad har en positiv inställning till den egna dialekten, där Värmland som bekant ingår. 

Intressant är därför, med tanke på den eventuellt positiva inställningen, att begrunda om det 

finns några skillnader inom landskapet. I Värmland talas inte enbart en form av dialekt, den 

värmländska dialekten består av ett flertal varianter. En möjlig hypotes är att attityder till dialekt 

är mer positiv inom dialektområden där mindre orter är geografiskt placerade, detta eftersom 

dialekten både markerar gemensamt ursprung och gruppidentitet (Einarsson, 2009:150). Denna 

tanke grundas i att man genom dialekten distanserar sig från ”det finare språket” och möjligen 

en känsla av ”vi mot dom”. I kontrast till detta kan det möjligen visa sig en attitydskillnad 

mellan ett sådant dialektområde som ovan nämnts och ett dialektområde där en större stad ingår. 

I det här fallet skulle det alltså kunna innebära att språkbrukare som är bosatta i närheten av 

Karlstad har en benägenhet att jämna ut sin dialekt i högre grad. Andersson (1985:64) pekar på 

att människor med stadsmål ofta har relativt dålig inställning till landsbygdsdialekter, detta 

eftersom det låter ”töntigt” eller ”bonnigt” – ett uttryck jag tidigare nämnt i samband med 

dialektbruk. En anledning som är tänkbar till varför en mer utjämnad form av värmländska 

brukas i Karlstadstrakten är att möjligheter till språkutbyten är högre inom området. Detta 

påverkas inte minst av att det finns ett universitet beläget i staden och att det finns större 

möjligheter på arbetsmarknaden än i övriga delar av Värmland. 

                                                           
4 Svenskt tv-program på SVT som sändes mellan 1962 och 1983.  
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Dialektanvändandet kan eventuellt skilja sig beroende på hur gammal man är. Under mina 

tidiga tonår ville jag distansera mig från dialekten eftersom jag förknippade det med hur vuxna 

pratade. Jag var starkt influerad av ett ungdomsspråk som inte på något vis inrymde dialektala 

inslag. Detta kom däremot att ändra sig när jag blev några år äldre, då det istället blev en 

identitetsmarkör. Detta märkte jag även på mina vänner och övriga i liknande ålder, dialekten 

var något som skulle användas och många nya uttryck med dialektala nyanser myntades. En 

skillnad som blev tydlig var den att flickorna i större utsträckning talade mindre dialekt, de 

upplevdes istället tala ett mer standardiserat språk.  

Genom de funderingar som lyfts ovan mynnar intresset ut i att undersöka hur värmlänningar 

egentligen ser på den egna dialekten, detta sett ur ett allmänt perspektiv men även mer specifikt 

– alltså värmländsk dialekt i stort och den egna varieteten som kommer att illustreras med hjälp 

av Brobergs (2001:154) dialektkarta över värmländska mål. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur värmlänningars attityder ser ut till den egna 

dialekten. Detta kommer att göras dels genom att undersöka attitydskillnaderna på lokal och 

allmän nivå, men också genom aspekter så som kön och ålder.  

- Vilken attityd har värmlänningar till värmländska i allmänhet respektive de lokala 

dialekterna i synnerhet?  

- I hur stor utsträckning skiljer sig attityderna beroende på vilket kön respondenterna har?  

- I vilken mån skiljer sig attityder till värmländsk dialekt beroende på ålder? 
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2. Bakgrund 

2.1 Språklig variation 

2.1.1 Språk, gemenskap och identitet 

Då människor talar samma språk brukar de i regel känna samhörighet med varandra. Detta 

innebär inte nödvändigtvis att det alltid är vänskapligt och äger rum inom det geografiska 

område där talarna är bosatta. Samhörigheten blir som tydligast när människor som talar samma 

språk eller dialekt råkar samman på en plats där ett annat språk eller dialekt talas (Einarsson, 

2009:29). Det finns dock en risk att genom språket redan i förväg bestämma sig för vad en 

person är kapabel till eller inte. Einarsson (2009:222f.) lyfter att det finns en risk att döma en 

individ genom dennes sätt att tala. Människor bär överlag med sig fördomar och attityder som 

kan kopplas samman med språk, vilket ofta ger utslag när detta studeras. Ett exempel som lyfts 

rör en undersökning som gjordes i samband med två lektioner i två gymnasieklasser. I den ena 

klassen talade läraren standardspråk, alltså utan dialektala inslag eller någon form av slang etc. 

I den andra klassen vände läraren helt på sin språkliga repertoar och talade dialektalt. Efter de 

båda lektionerna fick eleverna bedöma i hur hög grad läraren var kvalificerad att föreläsa om 

aktuellt ämne. Det visade sig att eleverna som deltagit under lektionen då läraren talade 

standardspråk bedömde läraren som kvalificerad i mycket hög grad i jämförelse med den andra 

klassen. Detta är alltså ett tydligt exempel på de språkliga fördomar och negativa attityder som 

finns när det gäller språklig variation.  

Einarsson (2009:39ff.) beskriver att en individs språk är en stor del av identiteten, detta gäller 

både dialekt och modersmål. Det är ofta språket som är den viktigaste komponenten för att 

markera sin hemvist och ursprung. I många fall har det vittnats om att individer känner en stor 

lättnad, efter en längre tids användande av främmande språk, då de återigen får använda 

modersmålet i vardagligt tal.  

Samtliga individer i ett samhälle ingår i någon form av gemenskap. Begreppet i sig är 

mångfacetterat då det beror på vilken situation individen befinner sig i. I ena stunden kan en 

viss gemenskap förkastas, för att sedan accepteras. Detta kan gå mycket fort och beror bland 

annat på vilka andra individer man för stunden samtalar med. Vid en given tidpunkt kan man 

ha en önskan att exempelvis tillhöra en värmländsk språkgemenskap för att sedan prata med en 

individ som inte kommer från samma region. Möjligen ändras attityden till den ursprungliga 

gemenskapen. Det handlar då i grund och botten om språkgemenskap, vilket tydligt markerar 

vilken eller vilka gemenskaper en individ har en önskan att förknippas med. Den term som 
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brukar användas i samband med detta är ”kod”, vilket är synonymt med språkliga normer som 

inverkar på individers sätt att uttrycka sig i olika gemenskaper (Einarsson, 2009:38f.). 

Gunnarsdotter Grönberg (2006:10) nämner i samband med språk och identitet att den 

geografiska tillhörigheten spelar en betydande roll. Hon hänvisar till sin egen undersökning 

som utfördes i Alingsås med omnejd och behandlade ungdomars dialektanvändande. Hon 

kunde genom detta dra slutsatser om att mer dialektala drag användes och skiljde sig mellan de 

jämförda områdena inom ett relativt litet geografiskt område.  Gunnarsdotter Grönberg (ibid.) 

kunde genom undersökningen peka på att de intervjuade anpassade sitt språk i hög grad 

beroende på vilken hemvist de hade. Det är dock värt att nämna att det fanns inslag både av 

sociala faktorer som skillnader mellan flickor och pojkar. De sociala faktorerna kommer att 

behandlas i avsnitt 3.1.3. 

2.1.2 Sociolekt 

Sociolekt som begrepp har nära anknytning till dialekt. Att samtala om sociolekter ter sig 

däremot aningen känsligare. Andersson (1985:65f.) nämner att sociolekter kan definieras som 

språkbruk utifrån social position. Inom sociolingvistiska studier bestäms individers sociala 

position genom ett socialt index, detta beräknas genom att sammanställa individens inkomst, 

utbildning och yrke. Efter fastställande av social position är det dags att jämföra språkliga 

variabler – ett exempel på språkliga variabler som skulle kunna jämföras är uttal av o och ö – 

säger man körv eller korv, böll eller boll? Småord skulle också kunna användas som en 

variabel: används uttrycket jämt istället för bara? Även i detta fall illustrerar Andersson en 

figur över sociolekternas funktion: 

 

 

Figur 1.  Språklig variation i förhållande till geografisk/social differentiering. 
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Anderssons figur åskådliggör tre socialgruppers tendenser till språklig variation, den språkliga 

variationen avser alltså fortfarande dialektalt språkbruk. Inom socialgrupp 3 kan man tala om 

utjämnad dialekt medan språket inrymmer den största språkliga variationen. Skillnaden är här 

stor mellan en värmlänning som pratar ”bred” dialekt och en skåning som pratar ”brett” på 

skånska. Skillnaderna avtar en aning i socialgrupp 2 medan det är än mindre skillnader i språket 

i socialgrupp 1 – det är alltså lättare att förstå varandra oavsett geografisk härkomst i de två 

övre skikten. Även om den lokala dialekten färgar varje individ inom varje socialgrupp innebär 

det alltså att den inte används på samma sätt. Andersson (1985:67) påpekar dock att det inte 

finns någon vetenskaplig modell som kan fastslå det exakta språkbruket hos en individ, 

språkbruket varierar i regel mellan de olika socialgrupperna – exempelvis kan en högt uppsatt 

chef tala bred värmländska medan en mindre välbärgad individ kan prata närmare 

standardspråket. Detta glöms ofta bort eftersom den större delen språkbrukare använder det 

förväntade språket. Alltså mer standardiserat i socialgrupp 1 kontra 3. 

Dahlstedt och Teleman (1974:135) för ett liknande resonemang som Lars-Gunnar Anderssons 

ovanstående modell förmedlar – inte i direkt hänvisning till modellen utan i liknande ordalag.  

De nämner att man kan se dialektbruket som en social komponent när det gäller individers 

samhörighet med varandra. Detta fungerar både ”horisontellt” och ”vertikalt” enligt författarna. 

Det förstnämnda innebär den geografiska plats talarna kommer från, medan den vertikala nivån 

handlar om vilken social klass talarna tillhör. Även här trycker författarna på att dialektalt 

språkbruk är vanligare i lägre sociala klasser, exempelvis bland den historiska benämningen 

”arbetarklassen”. 

Ytterligare en intressant notering som görs av Dahlstedt och Teleman (1974:135) grundar sig i 

Labovs rapport (1963)5. Genom rapporten kan man urskilja att dialektbruk ofta fungerar som 

en stark markör för lokal gemenskap, vilket märks tydligt genom den undersökta platsen 

belägen i USA. Många yngre individer lämnade sin hemvist för att söka lyckan i större 

samhällen eller städer. När vissa inte lyckades flyttade de tillbaka och i samband med det 

överdrev de istället ursprungsdialekten. De som flyttade tillbaka talade således ”bredare” 

dialekt än de som aldrig flyttat. Detta tyder alltså på en stark kraft dialekten har på social 

gemenskap. 

 

                                                           
5  William Labov (1963) The Social Motivation of a Sound Change. WORD. 19:3, 273–309. 
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2.1.3 Dialekt 

Einarsson (2009:147f.) pekar på hur uttrycket ”dialekt” i vardagligt språk förknippas med ett 

visst landskap. Den geografiska gränsdragning som finns innefattar alltså det lokala språket, 

som exempelvis värmländska, men riktigt så enkelt är inte fallet. Istället brukar det talas om ett 

dialektalt kontinuum, som innebär att gränsdragningarna i hög grad är flytande. Detta innebär 

att en viss dialekt som ryms inom ett landskap har en bredare gränsdragning än landskapet i sig, 

detta gör det svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan olika lokala och regionala varieteter.  

Andersson (1985:62) lyfter att det ofta skiljs på svenska språket som ett riksspråk och det 

dialektala språket som två vitt skilda företeelser. Det dialektalt präglade språket sätts i direkt 

kontrast till riksspråket, som fortsättningsvis kommer att benämnas neutralt standardspråk. 

Vidare nämner Andersson att det snarare rör sig om en ”gradskillnad” än ”artskillnad”, detta 

konkretiserar han genom att illustrera fyra gradskillnader:  

Genuin dialekt är den språkliga variant som skiljer sig mest från det neutrala standardspråket, 

vilket kommer att behandlas längre ner. Vad som krävs för att en typ av dialekt ska benämnas 

genuin brukar vara att avvikelserna från just standardspråket ska omfatta samtliga språkliga 

nivåer, dvs. fonologiskt, morfologiskt, lexikalt och syntaktiskt. Troligen skulle en person som 

talar genuin dialekt idag bli textad i teve för att tittare skulle förstå vad denne säger. Ett exempel 

på genuin dialekt som talas i Värmland är älvdalsmål, två exempel på hur det kan låta är uttalet 

för substantivet björk – bjärk och havre – haver (med långt slutet a). Denna variant av genuin 

dialekt ska inte förväxlas med dialektområdet älvdalsmål som inryms i Richard Brobergs karta, 

se s. 12. När det talas om dialekters överlevnad i samhället är det i synnerhet de genuina 

dialekterna som är utdöende. Detta har troligen mycket att göra med det tidevarv vi lever i, som 

hade sin start under industrialiseringen. Urbanisering och möjligheten att röra sig på ett fritt 

sätt, genom utvecklade transportmedel, mellan olika delar av landet är bara två kraftfulla 

exempel som möjliggör språkutjämning (Andersson, 1985:60ff; Einarsson, 2009:148; 

Hallberg, 2017). 

Genuin dialekt

Utjämnad 
dialekt

Regionalt 
standardspråk

Neutralt 
standardspråk

Figur 2.  Språkliga gradskillnader. 
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Utjämnad dialekt talas både inom större städer och landsorter. Ett vanligt riktmärke i fråga om 

utjämnade dialekter som hörs på teve eller radio är enligt Andersson (1985:63) och Einarsson 

(2009:148) att man i regel hör att det exempelvis är en värmlänning eller göteborgare som 

pratar. Enligt ne.se (2017a) är det dock svårt att märka en tydlig skillnad mellan utjämnad 

dialekt och regionalt standardspråk. Det sistnämnda kan delas in i fem underkategorier som har 

olika orter som språkcentrum: Stockholm för uppsvenska, Göteborg för västsvenska, Lund för 

sydsvenska, Umeå för norrländska samt Helsingfors för finlandssvenskt standardspråk. 

Einarsson (2009:148) beskriver det regionala standardspråket som en variant av språk som de 

flesta inte kan placera geografiskt. För att förtydliga kan med andra ord en värmlänning prata 

utjämnad dialekt men den som lyssnar kan genom språket inte placera var talaren i fråga 

kommer från. Den värmländskt underliggande tonen jämnas ut än mer än när man talar 

utjämnad dialekt. Den sista nivån som benämns neutralt standardspråk innebär att talaren inte 

alls kan placeras geografiskt, uttalet har ett skriftspråksnära uttryck. Einarsson (ibid.) och 

Andersson (1985:64) nämner att det neutrala standardspråket ofta ses som synonymt med det 

uppsvenska regionala standardspråket. Detta av den historiska anledningen att skriftspråket 

härstammar från dialekter talade i och runt Mälardalen. 

2.1.4 Attityder till dialekt 

Andersson (1985:139) nämner två mönster angående attityder till dialekt som benämns 

”allmänt” och ”egocentriskt”. Det förstnämnda berördes kort i detta arbetes inledning och gör 

gällande att svenska dialekter i väst och norr i allmänhet värderas högre än de i syd och öst – 

undantaget Gotland som värderas högt. Genomförandet av den undersökning Andersson (ibid.) 

relaterar till skedde genom en enkätundersökning och gick till på det viset att respondenter fått 

sätta plus efter de två dialekter de tyckte bäst om, respektive minus för de dialekter de tyckte 

minst om. Andersson (ibid.) nämner att han själv utfört liknande undersökningar och kommit 

fram till ett likartat mönster. Det allmänna och egocentriska mönstret illustreras genom figur 3 

respektive 4 nedan: 
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Det egocentriska mönstret behandlar den egna respektive övriga dialekter. Den innersta ringen 

innehåller både plus och minus, vilket enligt Andersson (1985:140) symboliserar den egna 

dialekten. Inställningen till den egna dialekten är nämligen tvåsidig, i vissa lägen tycker man 

bra om sin egen dialekt medan den i andra fall förkastas. Ringen närmast den inre symboliserar 

granndialekt, som i värmlänningars fall exempelvis är närkingska eller västgötska. I regel har 

individer sämre inställning till granndialekter än dialekter som talas längre bort. Ett mönster 

som urskilts är att ju längre bort en dialekt talas, desto bättre tycker folk om den (ibid.). Genom 

Hultgrens (1983:133f.) dialektundersökning som ägde rum i Dalarna fick han ett utstickande 

svar från en respondent angående användande av dialekt. Denne tyckte att den dalska dialekten 

endast skulle användas i kulturbärande syfte, dialekten i sig skulle ha ett symboliskt värde och 

möjligen bevaras på band snarare än att användas. Detta är eventuellt ett tecken på den tudelade 

synen som finns när det gäller användandet av den egna dialekten. 

Det finns en rad tänkbara anledningar till varför det ser ut som det gör angående dialektattityder, 

Andersson (1985:142) nämner exempelvis ”statusprincipen” och ”samhörighetsprincipen” när 

det kommer till kritik mot den egna dialekten. Statusprincipen innebär att individer strävar efter 

ett språkbruk som används av andra individer med makt och hög social tillhörighet, medan 

samhörighetsprincipen handlar om att individer strävar efter ett språkbruk som används av de 

individer som står närmst. Detta innefattar vänner och familj, det är lättare att förstå varför det 

finns en tvåsidighet när det kommer till den egna dialekten. Vidare lyfter Andersson (1985: 

141f.) maktrelationer, vilket innebär att dialekter som talas inom regioner där mycket makt 

finns, som i Stockholm, allmänt sett har sämre rykte. Det finns nämligen något att frukta i de 

sammanhangen, stockholmare har mycket makt medan det möjligen är mer avväpnande med 

en individ från Dalarna eller Värmland.  

De stereotypa åsikter som finns hänger i mångt och mycket ihop med maktrelationer. 

Andersson (1985:141) pekar på att en specifik inställning mot stockholmare finns – ”de är 

Figur 3.  Det allmänna mönstret. Figur 4.  Det egocentriska mönstret. 
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överlägsna”. värmlänningar brukar ses som ”roliga” och smålänningar ”snåla” för att nämna 

några exempel. Uppfattningen om dialektbruket i sig kan alltså bero på vilken bild man har av 

individerna inom det geografiska området sedan innan. Vidare nämner Andersson (1985:142f.) 

misstron som finns mot grannar, vilket ju illustrerades i figur 5. Det är enligt honom inte så 

konstigt att det är på det här viset, detta eftersom de på något sätt är annorlunda än ”vi” är, 

vilket märks inte minst genom språket – men även genom andra kulturella företeelser. Samtidigt 

har vi en hel del med dem att göra, det är ju trots allt våra grannar. I den egna dialekten finns 

det drag som gör att vi kan urskilja om talaren är vän eller fiende, något som användes i högre 

utsträckning förr i tiden. Einarsson (2009:31) lyfter exempelvis medeltida regionspolitik som 

innebar att man genom språket kunde avgöra var en person kom ifrån. Straffet för mord kunde 

bli olika beroende på om någon exempelvis tagit livet av en individ från samma plats än om 

denne kom från en annan region. Språket, eller dialekten, var därmed livsviktig för identiteten. 

Det är dock av vikt att nämna Bijvoets (2013:131) beskrivning av attityder till språklig 

variation. Något förenklat pekar hon på att det inte är språket i sig som bedöms i samband med 

attitydundersökningar rörande språk, snarare rör det sig om hur individer ser på talarna av 

språket eller dialekten det rör sig om. Detta grundar sig ofta i hur hög grad språket ligger nära 

det neutrala standardspråket. Detta förknippas ofta med makt eftersom det är detta språkbruk 

som är allmänt vedertaget hos en stor population.  

När det gäller sexolekter faller det in under sociolektbegreppet. Här handlar det om mäns och 

kvinnors olika sätt att uttrycka sig. Det har genom flera undersökningar visat sig att kvinnor 

använder sig av ett språkbruk som anses vara mer ”korrekt”, alltså med mindre inslag av dialekt. 

En möjlig förklaring kan vara att de i högre utsträckning förstår den sociala kraft språket ger i 

jämförelse med män, detta generellt sett. Däremot har det framkommit att kvinnor ofta 

överskattar användningsfrekvensen av ”det vårdade språket”. Männen har också en benägenhet 

att överskatta sitt språkbruk med skillnaden att det går åt andra hållet. I det fallet handlar det 

om mäns upplevelser om att de talar mer dialektalt medan de i själva verket ligger relativt nära 

standardspråket. En förklaring till fenomenet kan vara att kvinnor har en önskan om att tala 

”finare” medan männen vill närma sig en lite tuffare jargong, som eventuellt kan uppnås genom 

dialektala inslag (Einarsson, 2009:182f.) 

Ytterligare en variant av sociolekt benämns kronolekt, vilket förenklat innebär språkbruk 

beroende på ålder. Vad som observerats är att yngre barn, upp till fem år, pratar på ett sätt som 

påminner om vårdnadshavarnas sätt att prata. Detta skiljer sig sedan åt när barnen sedan blir 

aningen äldre, för att till slut hamna närmare föräldrarna – detta när barnen istället är unga 



11 
 

vuxna och slutligen vuxna. Det är emellertid svårt att avgränsa när en individ kan kallas 

ungdom, ung vuxen, vuxen och äldre om man ser till det språkliga planet (Einarsson, 

2009:193f.).  

Bolfek Radovani (2000:96) pekar genom sin undersökning på att dialektalt språk värderas lägre 

än regionalt- respektive neutralt standardspråk. De sistnämnda varianterna ansågs vara 

stilmässigt mer noggranna, intelligenta och starka. Författaren påpekar däremot att 

undersökningen gjorts inom områden där ingen utpräglad dialekt talas, dvs. de skiljer sig inte 

nämnvärt från standardspråket. Vidare diskuteras ytterligare en undersökning som gjorts på 

Gotland i samma syfte, där dialekten föredrogs framför standardspråket. Detta tyder på att 

dialekten har hög prestige på Gotland. 

2.2 Värmländska dialekter 

Pamp (1978:88f.) pekar på att de historiska påverkningarna på de värmländska dialekterna är 

många och kommer från olika håll. Norska, nordsvenska och västgötska mål har satt sin prägel 

på de lokala dialekterna. Detta gör att det är komplicerat att sätta ord på de värmländska 

dialekterna, de lokala skillnaderna är stora och det finns egentligen inga regelbundna och 

tydliga isoglosser6. Exempel som ändå är tydliga är sydliga drag i värmländskan, exempelvis i 

trakterna runt Karlstad. Här förekommer i många fall ljust a som i hatt i förlängd form. Exempel 

på ord är skata och gata som blir skate och gate, notera alltså att det handlar om förlängt ljust 

a. Ytterligare ett kännetecken som är vanligt för en stor del av de värmländska dialekterna, är 

ett stort ”e-område”, vilket Pamp (ibid.) pekar på. Ord som skriftspråksenligt lyder gift, diska 

och sitta uttalas ofta i de värmländska dialekterna jeft, deske och sette. Nedanstående karta är 

en indelning av de värmländska dialekterna som är gjord av Richard Broberg i Språk och 

kulturgränser i Värmland: en översikt och några synpunkter (2001). Här delas dialekterna in i 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier, vilket exemplifieras genom Brobergs karta. 

Jag har tagit mig friheten att lägga till centrala orter inom de olika dialektområdena eftersom 

det möjligen underlättar förståelsen för hur dialekterna fördelar sig.  

                                                           
6 […] gränslinje som på en karta visar en viss språklig företeelses utbredning (Ne.se, 2017b). 
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Broberg (2001:12) beskriver sina studier som ”ett försök att i översiktlig form teckna några 

konturer av Värmlands invecklade språksituation”. Med anledning av detta görs här en ansats i 

att försöka ge exempel på några språkliga drag inom de värmländska dialektområden som finns 

illustrerade ovan. Meningen är alltså inte att fullgott redogöra för varje dialektområde, det 

skulle kräva en än mer omfattande studie. Utöver de exempel på skillnader och likheter mellan 

dialekterna som beskrivs nedan finns även avvikelser när det gäller taltempo och prosodiska 

förhållanden. Detta är något man bör ha i åtanke (Broberg, 2001:113). 

I nedanstående beskrivning över de värmländska dialekterna kommer Brobergs (2001:154) 

benämning älvdalsmål bytas ut mot klarälvdalsmål. Detta beror på att den sistnämnda 

benämningen möjligen är mer rättvisande i detta fall. 

2.2.1 Nordvärmländska mål: klarälvdalsmål och fryksdalsmål 

Broberg (2001:10, 80, 91) pekar på att klarälvdalsmål och fryksdalsmål ofta är synonymt med 

apokope, vilket enligt ne.se (2017c) innebär ”bortfall av språkljud i slutet på ord”. Detta har 

klarälvdalsmålen gemensamt med fryksdalsmålen, som är det andra av de nordvärmländska 

målen. Den beskrivna apokopen är en starkt bidragande orsak till den sydliga gränsdragningen 

av det nordvärmländska dialektområdet. Orden kyrka, huset och hästarna är exempel på ord 

där bortfallet är tydligt, dessa blir efter apokope tjörrk, hus och hästan. Det finns dock en stor 

skillnad mellan klarälvdalsmålen och fryksdalsmålen även om orden efter apokope på pappret 

Figur 3.  Richard Brobergs förslag till indelning av Värmlands dialekter. 
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är likadana. Inom fryksdalsmål är stammens vokal lång och blir ofta tvåtoppig, en egen variant 

av beskrivning skulle kunna visas genom de två första orden: kyrka och huset som efter apokope 

inom fryksdalsmål blir tjö’örk och hu’us. Warmland (2008:369) beskriver detta som 

accentvaggning. Klarälvdalsmålet har inte denna accentvaggning i lika hög utsträckning som 

fryksdalsmålet, vilket betyder att exempelorden inom klarälvdalsmål blir tjörk och hus. 

Warmland (2008:22) ger exempel på en mening som kan jämföras mellan standardspråket, 

sydvärmländska mål och nordvärmländska mål (de som beskrivits ovan): 

Standard: ”Jag mötte en gubbe som ledde en kviga”. Sydvärmländskt: ”Ja mötte en gôbbe sôm 

ledde e kvige”. Nordvärmländskt: ”Jä mött en gûbb sûm ledd e kvig”.  

2.2.2 Västvärmländska mål: glafsfjordsmål och nordmarksmål 

De norska influenserna inom glafsfjords- och nordmarksmål är påtagliga. Inom 

nordmarksmålet märks exempelvis vokalen ä i exempelvis verbet fara som blir färe. Adverbet 

nu uttalas ofta no eller nå, vilket också leder tankarna till det norska språket. Vokalen o dyker 

också upp i samband med prepositionen upp som blir opp. Ytterligare intressant exempel är 

assimilationen från ändelsen -rn till -nn, substantivet björn uttalas således bjönn.  

Likheter mellan de båda dialekterna ligger bland annat i ändelserna -ne samt -na, detta märks 

inte minst genom Brobergs (2001:142–145) exempel utifrån bestämd pluralböjning av 

substantiven vägarna, hästarna, sängarna, vilka inom området uttalas vägane och hästane 

respektive sängane/sängene.  

2.2.3 Sydvärmländska mål: västliga, centrala och östliga 

Gemensamt för de sydvärmländska målen är inflytandet från västgötamålen. Man kan även 

urskilja en aningen starkare påverkan från väst, alltså norskan i de västliga målen – vilket är 

föga överraskande. Det västliga inflytandet avtar längre österut inom det sydvärmländska 

dialektområdet och därmed kan man säga att de centrala målen utgör en övergångszon mellan 

västliga och östliga mål. De två senast nämnda områdena skiljer sig åt relativt mycket, detta 

kan till stor del bero på inflytande från mellansvenska dialekter inom det östliga dialektområdet. 

Det centrala dialektområdet brukar i allmänhet sägas likna det östliga dialektområdet aningen 

mer (Broberg, 2001:103). 

Likt det tidigare avsnittet om de västvärmländska målen kan exempelord vara vägarna, 

sängarna och hästarna. Likheterna mellan de tre områdena, de sydvärmländska målen, är här 
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påtagliga i uttryckssättet. I detta fall uttalas exempelorden vägera, sängera samt hästera 

(Broberg, 2001:142–145 ).  

2.2.4 Bergslagsmål 

När det gäller bergslagsmål märks tydligt språkliga influenser från Mälardalen. Man skulle 

kunna tala om ett nordligt och sydligt bergslagsmål, men skillnaderna är i grund och botten inte 

så påtagliga. Det som ligger till grund för detta är att tendenser till apokope finns i de norra 

delarna av dialektområdet, vilket alltså påminner om klarälvdalens dialekter. Inom området är 

de västliga och nordliga influenserna inte alls så påtagliga som på andra håll inom landskapet, 

frånsett den beskrivna apokopen. Man skulle kunna se bergslagsmålen som en övergångsregion 

till de mellansvenska målen (Broberg, 2001:103f.). 

Återigen lyfts exempelorden vägarna, sängarna samt hästarna. I de södra delarna av 

dialektområdet uttrycks exempelorden på samma sätt som de västliga, centrala och östliga 

målen, nämligen vägera, sängera samt hästera. I dialektområdets mitt används både detta 

uttryckssätt men även på ett sätt som påminner om klarälvdalsmål och fryksdalsmål – vägan, 

sängan samt hästan. Noterbart är återigen språkmelodin som skiljer sig mellan 

dialektområdena. Sett till de övriga dialektområdena finns likheter mellan de östliga målen och 

Bergslagsmålen (Broberg, 2001:142f.). 
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3. Metod 

3.1 Enkätmetod och genomförande 

Den metod jag använt mig av i undersökningen är en webbaserad enkät som konstruerats i 

programmet Survey and Report, vilket tillhandahålls genom studentlicens från Karlstads 

universitet. Detta har givit en rad möjligheter i min strävan efter att skapa en begriplig och 

mottagaranpassad enkät, vilken är tänkt att tilltala en bred population. Verktyget är kraftfullt i 

detta hänseende men även resultatberbetningen kan utföras på ett effektivt sätt. Att 

undersökningen var webbaserad underlättade troligen deltagandet för många, vilket märks inte 

minst genom antalet deltagare. Att avvara ungefär tre minuter till enkätundersökningen 

underlättades troligen av möjligheten att delta direkt genom en smart-telefon eller via dator.   

De frågor som finns uppradade i enkäten är i huvudsak attitydsorienterade. Svarsalternativen är 

således graderade, där respondenterna bland annat får svara i hur hög utsträckning de talar 

dialekt eller värdesätta från 1 – 10 angående hur positiva de är till sin egen lokala dialekt och 

värmländsk dialekt i allmänhet. I vissa fall ställs också frågor med fasta alternativ eftersom jag 

då vill ha reda på vilket lokalt dialektområde respondenterna ”tillhör”. Detta ligger i linje med 

vad Trost (2012:69ff.) pekar på. Han nämner också att man bör se upp med ett allt för enformigt 

upplägg av enkäten, detta är något jag försökt se till, och med tanke på att ingen av 

respondenterna reagerat negativt på enkätens upplägg tyder det på att jag lyckats få 

respondenterna att hålla intresset uppe genom hela enkäten.  

Trost (2012:15) nämner en eventuell osäkerhet med enkätundersökningar i den meningen att 

studenter, eller forskare, väljer att utföra den typen av undersökningen innan syftet är klart och 

tydligt. Det kan många gånger röra sig om att man redan bestämt sig för att utföra en 

enkätundersökning snarare än att fundera över vad man vill undersöka. Det som intresserar mig 

i min studie är att ”uppskatta befolkningsparametrar”. Trost (2012:23) benämner detta som ett 

sätt att ta reda på vad en viss procent av befolkningen anser om olika saker och ting. Det är 

alltså min mening att låta en värmländsk population uttrycka sina åsikter angående hur ofta de 

pratar dialekt, hur många som gör det eller inte och vad de tycker om sin egen och andra lokala 

dialekter. Detta är alltså ett kvantitativt sätt att förstå fenomenet. Ett kvalitativt sätt hade varit 

att förstå mönster, alltså bakomliggande orsaker till varför dialekten används i vissa lägen 

medan den undviks i andra, för att nämna ett exempel. Detta kräver mer djupgående frågor än 

de som behandlas i aktuell enkät (se bilaga 1). I samband med resultatbearbetningen närmar sig 

dock de kvantitativa resultaten det kvalitativa spektret. Trost (2012:20ff.) lyfter att en 
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undersökning sällan enbart är kvantitativ i det hänseendet att resultatbearbetningen och 

analysen blir mer nyanserad då det sätts ord på de kvantitativa resultaten. Den kombination av 

svar som erhållits går att analysera för att urskilja kvalitativa slutsatser. 

Patel och Davidsson (2011:79ff.) tar också upp en risk i samband med fasta svarsalternativ som 

handlar om att motivationen hos respondenter kan tryta i de lägen de fasta svarsalternativen inte 

varieras. Dessutom kan de låsa sig till ett visst mönster av svar om så är fallet. Vidare lyfter 

författarna att antalet graderande skalor i en enkätundersökning oftast består av tre, fem, sju 

eller nio steg. Detta innebär att ett neutralt alternativ infinner sig, vilket brukar benämnas 

centraltendensen. I mitt fall används fyra steg i samband med några av frågorna, detta benämns 

av författarna som ”ett mer radikalt sätt att undvika centraltendensen”. Grundtanken bakom 

mitt tillvägagångssätt är att försöka bryta ut nyanserade resultat från undersökningen genom att 

låta respondenterna ta ställning åt något håll, antingen högre eller lägre utsträckning. Inom 

aktuell enkät har de fasta svarsalternativen också varierats, mycket med tanke på det Patel och 

Davidsson (2011:79) nämner.  

Angående öppna och icke-öppna frågor återkommer jag till resonemanget om det kvantitativa 

respektive kvalitativa syftet. Enkäten innehåller till övervägande del icke-öppna frågor med ett 

undantag, vilket gäller fråga 8. Här ges respondenterna möjlighet att välja max tre fasta 

alternativ angående beskrivande av värmländsk dialekt i allmänhet, för att sedan mötas av en 

ruta där de själva har möjlighet att nämna något eget alternativ. I samband med 

resultatbearbetningen har jag märkt att rutans funktion missuppfattats en aning av ett antal 

respondenter, på vilket sätt detta märks kommer jag lyfta i avsnitt 4.5 – Metodkritik.  

3.2 Urval 

Det urval som jag gjorde kan enligt Trost (2012:31) benämnas som bekvämlighetsurval. Detta 

innebar att jag delade en länk på sociala medier som ledde direkt till enkäten jag konstruerat. 

Länken jag delade har i sin tur delats av andra användare på den aktuella plattformen, vilket 

resulterat i ett högt antal respondenter till min studie. Vidare nämner Trost (2012:32) 

benämningen ”snöbollsmetoden”, vilken kortfattat går ut på att man uppmanar övriga 

respondenter att dela enkäten vidare – något som ägt rum i det här fallet. Författaren nämner att 

detta egentligen inte är särskilt lämpligt när det gäller enkäter, men jag resonerade på motsatt 

sätt eftersom jag behövde en viss spridning av respondenter – detta med tanke på att fler lokala 

dialekter ingår i det stora dialektområdet Värmland. I samband med utdelandet av enkäten 

gjorde jag vissa riktade insatser. I anknytning till att enkäten gjordes offentlig skickade jag den 
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till personer med brett kontaktnät inom de olika dialektområdena, detta för att kunna nå ut till 

ett tillräckligt stort antal respondenter. I och med detta försökte jag anpassa spridningen till 

individer i olika åldrar inom de ålderskategorier studien behandlar. Ytterligare en fördel med 

tillvägagångssättet anser jag vara tidsaspekten. Hade jag istället valt att besöka samtliga 

dialektområden hade mycket värdefull tid gått åt till resande istället för resultatbearbetning och 

dylikt. Det totala deltagarantalet uppgår till 873 personer, interna bortfall tas upp i avsnitt 3.5. 

Antalet deltagare får anses vara stort och därmed tillräckligt för att kunna besvara syfte och 

frågeställningar. 

3.3 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå hög reliabilitet i samband med en enkätundersökning bör man sträva efter att 

respondenterna inte på något sätt blir påverkade av någon yttre faktor och att situationen under 

genomförandet ska vara så snarlik som möjligt bland samtliga respondenter, ett samlingsuttryck 

för detta är standardisering. Vidare är en vanlig uppfattning gällande reliabilitet att en 

undersökning som genomförs vid en tidpunkt bör ge samma utslag vid ett senare tillfälle, något 

som många gånger visat sig vara svårt (Trost, 2012:57;61). Med tanke på att studien besvarats 

av människor kan man aldrig säkert säga att resultatet blir detsamma ifall samma studie skulle 

gjorts vid ett senare tillfälle. En rad faktorer spelar in i samband med enkätgenomförande och 

det är därför svårt att uttala sig om hur resultatet skulle se ut i förhållande till aktuell studie.  

Trost (2012:62) trycker på en viktig detalj när det handlar om reliabilitet i samband med 

enkätundersökningar, detta handlar om kongruens och handlar om att frågorna som behandlas 

ska röra samma företeelse ur fler synvinklar. Reliabiliteten kan därmed sägas vara hög om man 

lyckas med detta. Något som också påverkar reliabiliteten handlar om hur 

meningsuppbyggnaden ser ut i enkätens utformning. Används negationer eller avancerade 

meningar är det inte otänkbart att respondenter missuppfattar frågan, vilket gör att reliabiliteten 

minskar. Att sträva efter motsatsen är att föredra i det här fallet, ett enkelt språk underlättar för 

samtliga och risken för missuppfattningar minskar drastiskt. I min undersökning försökte jag 

dessutom vara noggrann när det gällde dialektområdena som ingick. Som stöd skrev jag ut 

centrala orter som inryms inom de olika områdena. Förhoppningen var att detta skulle 

underlätta förståelsen för vilken dialekt som talades inom de olika områdena, vilket syftade till 

att höja reliabiliteten. 

Validiteten handlar om hur enkäten som instrument verkligen mäter det som är avsett att mäta. 

Den tidigare nämnda aspekten om reliabilitet påverkar även validiteten. Ifall frågorna 
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missuppfattas av respondenterna erhålls en lägre grad av validitet, detta eftersom 

undersökningen således inte mäter vad som är avsett att mätas. Vidare kan en högre grad av 

validitet uppnås genom att inte endast ställa en fråga angående det ämne eller område som är 

intressant för undersökningen. I det här specifika fallet, som rör min studie, hade det inte räckt 

med att fråga om respondenterna anser sig tala värmländska. Det krävs ett bredare underlag av 

frågor för att verkligen mäta det som avses att mätas (Trost, 2012:63f.). 

Med ovan nämnda aspekter i åtanke har jag troligen uppnått hög grad av reliabilitet respektive 

validitet. Det språk jag använt i aktuell enkät anser jag vara lättillgängligt och vårdat, likaså är 

meningsuppbyggnaden av mindre avancerad art – vilket påverkar reliabiliteten i positiv 

riktning. Att deltagarantalet är högt bör också vara av vikt när det kommer till att säkerställa 

reliabiliteten. Graden av validitet anser jag vara relativt hög med tanke på att enkäten tar upp 

frågor som rör dialektbruk både på ett allmänt plan men även de lokala varieteter som finns. 

Frågor när det gäller exempelvis i vilka lägen dialekt talas följs av frågor om i vilka lägen 

dialektbruk undviks. Den typen av frågor har inkluderats eftersom säkerställandet av vilka 

situationer där dialekt används ska kunna valideras. 

3.4 Etik 

Vetenskapsrådet (2002:6–15) har ställt upp fyra krav i samband med humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa benämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga krav kommer att redogöras för nedan, 

vidare kommer mina insatser i förhållande till kraven lyftas. 

Informationskravet innebär att aktuella respondenter innan deltagandet ska ha informerats om 

att deltagandet i studien är helt frivilligt och att deltagandet när helst de vill kan avbrytas. Vidare 

ges information om var aktuell forskare är verksam och vad undersökningen i sig går ut på, 

syftet ringas in och detta kan ske på olika detaljnivå (Vetenskapsrådet, 2002:7f.). I aktuell studie 

har jag som tidigare nämnts använt mig av sociala medier som ett verktyg för att få ut min 

studie till en stor population. Information har givits respondenterna i samband med 

presentationen av enkäten. I ett första steg beskrivs både jag och min studie, för att i ett andra 

lyfta aspekterna kring anonymitet och fritt deltagande. 

Samtyckeskravet handlar om respondenternas rättigheter kring deltagande i studien. I vissa fall 

innebär det att samtycke för deltagande krävs i förväg. Så är inte fallet när det gäller denna 

studie eftersom den kan liknas vid postenkät och en större grupp individer deltagit. Eftersom 

jag formulerat riktlinjer angående premisser för att delta i studien anses samtycke från 
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respondenterna uppfyllt i samband med att de genomfört enkäten. Ytterligare aspekter som rör 

samtyckeskravet har att göra med påverkningar från mig som forskare i de lägen respondenter 

eventuellt vill avbryta sitt deltagande. I dessa lägen är det förbjudet att påverka respondenter på 

ett sätt som gör att de kränks eller på annat sätt tar illa vid sig. Det är heller inte tillåtet att som 

forskare sätta sig i beroendeställning till respondenter (Vetenskapsrådet, 2002:9f.). 

Respondenterna gavs som tidigare nämnt information i två steg, vilket sedan godkänts genom 

att deltagande ägt rum. Likaså gäller ålderskravet där jag i samband med utdelandet av enkäten 

uttryckt att enkäten vänder sig till individer i åldrarna 20 – 60 år. Detta innebär att även 

samtyckeskravet uppfyllts.  

Inom konfidentialitetskravet inryms aspekter kring respondenters presonuppgifter, vilka ska 

vara skyddade från obehöriga parter. Det är av största vikt att se till att inga personuppgifter 

röjs till utomstående, därför bör inte detaljerade persondata inrymmas inom enkäten 

(Vetenskapsrådet, 2002:12f.). Den enkät som formulerats i samband med denna studie ger inte 

möjlighet för utomstående parter att ta del av personlig information som kan användas i något 

negativt syfte. Det enda man säkert kan säkerställa i samband med enkätsvaren är 

respondenternas kön respektive ålder. Det bör nämnas att det inte ges någon exakt ålder utan 

det rör sig om intervallskalor. 

Nyttjandekravet har att göra med vilka parter som har tillgång till det material som erhålls 

genom respondenternas svar. Kravet går ut på att de uppgifter som samlats in från respondenter 

endast får användas i syften som rör forskning. I de fall studier görs med andra inriktningar än 

aktuell får inte svaren användas emot respondenterna. Det är heller inte tillåtet att sälja vidare 

insamlat material till exempelvis företag, vilka eventuellt kan ha vinning av detta i samband 

med deras produkter (Vetenskapsrådet, 2002:14f.). De data som samlats in i samband med 

denna studie kommer inte att spridas vidare i annat syfte än att sammanställa resultaten i avsnitt 

5.  

3.5 Bortfall 

Patel och Davidsson (2011:133) nämner internt bortfall, vilket innebär att vissa frågor av någon 

anledning inte besvaras. Så är fallet när det gäller samtliga frågor i min studie. Av det totala 

deltagarantalet som uppgick till 873 är det interna bortfallet som högst när det gäller fråga 9, 

vilken löd ”Värdera hur positiv du är till din lokala värmländska dialekt. 1 = Inte alls positiv, 

10 = Mycket positiv”. Det interna bortfallet när det gäller denna fråga rör sig om 120 

respondenter, vilket motsvarar 13,7 % av det totala deltagarantalet. Anledningen till det höga 
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bortfallet när det gäller denna fråga kan ha att göra med kombinationen av svar på aktuell fråga 

inklusive bortfall i svar på ålderskategori. Bortfallet gäller i resultatbearbetningen i avsnitt 5.3 

då åldersgrupperna jämförs. I resultatdelen kommer antalet respondenter som besvarat de olika 

frågorna benämnas n = x, där x står för antalet respondenter som besvarat frågan. I anknytning 

till detta bör nämnas att det totala deltagarantalet, vilket är högt, gör att bortfallen näst intill 

försvinner i mängden. 

3.6 Metodkritik 

De eventuella risker som finns när det gäller enkätundersökningar som instrument är att det är 

svårt att kontrollera graden av standardisering, i synnerhet när det gäller webbenkäter. I min 

roll som forskare kan inte jag kontrollera att situationen ser likadan ut för samtliga svarande, 

dvs. att optimala omständigheter rått i samband med respondenternas deltagande. Det optimala 

utgångsläget hade inneburit att samtliga respondenter haft samma förutsättningar och inre 

motivation att delta. Svårigheten att utföra enkäten i direkt kontakt med respondenterna medför 

därmed att reliabiliteten sänks, yttre faktorer kan eventuellt påverka respondenternas svar 

eftersom det kan påverka deras koncentration på vad som ska utföras.  

Att aktuell undersökning vänder sig till värmlänningar i åldrarna 20 – 60 år är något som 

framgått tidigare och som dessutom nådde ut till samtliga respondenter. Värt att ha i åtanke är 

problemet med att kontrollera att enbart värmlänningar deltagit, detta är något som inte kan 

garanteras. I samband med enkätutdelningen nämnde jag att studien riktar sig till 

värmlänningar. Detta är något jag kunde specificera än mer eftersom det inte framgår om det 

innebär att respondenterna skulle vara infödda inom landskapet eller ansåg sig vara 

värmlänningar, trots att de från början inte kommer från landskapet. Likaså gäller 

åldersaspekten, möjligheten att välja andra alternativ finns alltid. Dessa faktum gör att både 

reliabiliteten och validiteten sänks. Hade jag, i den tillfälliga rollen som forskare, deltagit vid 

samtliga enkätutföranden hade jag på ett annat sätt kunnat vara mer säker på de detaljer som 

lyfts ovan – vilket i viss mån hade stabiliserat reliabiliteten respektive validiteten. Jag vill dock 

lyfta att man inte kan vara helt säker på att svaren är reliabla av den anledningen att jag varit på 

plats. Däremot hade jag kunnat uttrycka mig om i vilka situationer respondenterna befunnit sig 

i under enkätgenomförandet. 

En fråga som finns formulerad handlar om att respondenterna fått möjlighet att välja max tre 

på förhand bestämda alternativ när det gäller hur de skulle beskriva värmländsk dialekt. I 

anslutning till denna fråga fanns möjligheten att fylla i eget eller egna alternativ, vilket av ett 



21 
 

antal respondenter verkar ha missuppfattats. I detta fall har det nämligen inkommit längre 

formuleringar som bland annat handlar om landskapet Värmland, vilket inte var avsikten med 

frågan. I formuleringen av frågan har jag alltså inte varit tillräckligt tydlig. 

Viktigt att påpeka när de gäller undersökningar har redan berörts genom Bijvoet (2013:131). 

När det gäller attityder till språk och dialekter behöver det nödvändigtvis inte vara så att språket 

i sig är i fokus. Möjligen svarar respondenterna på attityder till individer som bor inom de 

dialektområden det frågas om. För att förtydliga kan centrala mål som inkluderas i 

undersökningen agera exempel. Möjligen svarar respondenterna omedvetet på hur de tycker att 

individer i Karlstad är, oavsett om det är i negativ eller positiv bemärkelse.  

Tanken att få en spridd population gick inte som förväntat. Respondenter som anser att det 

centrala dialektområdet bäst stämmer överens med deras dialekt är överrepresenterade. Dessa 

uppgår till 400 och motsvarar således 45,8 % av de totalt 873 deltagarna. I kontrast till detta 

kan nämnas respondenter som anser att Nordmarksmål stämmer bäst överens med deras dialekt, 

här återfinns endast 15 respondenter, vilket motsvarar 1,7 % av det totala deltagarantalet. Detta 

medför att reliabiliteten sänks eftersom antalet respondenter som representerar detta 

dialektområde är för få för att kunna ge en rättvisande bild. 
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4. Resultat 

Nedanstående resultatbearbetning är disponerad på det viset att en förklarande text har 

formulerats ovanför varje tabell. Det är alltså av vikt att i samband med läsandet av tabellerna 

ta stöd av den text som finns formulerad ovan varje tabell. 

4.1 Allmänna attityder till värmländska  

Enligt den undersökning jag genomfört visar det sig att värmlänningar allmänt sett har en 

positiv syn på den egna dialekten, 90,5 % av respondenterna har valt att värdera värmländska i 

allmänhet åt det positivare hållet. Hela 46,5 % av de svarande ger högsta möjliga svar, vilket är 

ett tydligt tecken på att den allmänna attityden är positiv. Respondenterna fick svara på en 

tiogradig skala i form av stjärnor där 1 stod för inte alls positiv medan 10 stod för mycket 

positiv.  

       

När det gäller frågan om stolthet över den egna dialekten ser mönstret liknande ut. Till 

övervägande del är respondenterna stolta över sin dialekt, vilket framgår av tabell 2. Hela 85,1 

% har svarat att de i hög respektive relativt hög utsträckning är stolta över sin dialekt. I kontrast 

till detta har en relativt stor del av respondenterna svarat att de inte anser sig tala värmländsk 

dialekt, dessa motsvarar knappt en tredjedel av de svarande (32,6 %). Majoriteten av 
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respondenterna har dock svarat att de anser sig tala värmländsk dialekt i hög eller relativt hög 

utsträckning (67,4 %).  

För att få en bild över den allmänna synen på värmländska lyftes även en fråga som rörde i hur 

stor utsträckning den värmländska dialekten var en viktig del av identiteten, utslaget 

konkretiseras genom tabell 4. Även när det gällde denna fråga fick respondenterna svara i hur 

hög respektive låg utsträckning de ansåg dialekten vara viktig för identiteten. Drygt en fjärdedel 

(28 %) av respondenterna anser att de i låg och relativt låg utsträckning ser sin dialekt som 

viktig för identiteten. Övriga 72 % ser dialekten som viktig i hög respektive relativt hög 

utsträckning. Den dryga fjärdedel som i lägre utsträckning ser dialekten som viktig för 

identiteten kan ställas emot frågan som lyftes angående i hur stor utsträckning respondenterna 

ansåg sig tala dialekt, vilket framgår i tabell 3. Detta behandlas mer utförligt i 

resultatdiskussionen, avsnitt 5.1.  

 

Sett till de lokala dialekterna är det allmänna mönstret återigen liknande. Precis som i fallet 

med frågan om vad som ansågs om värmländska i allmänhet (se tabell 1), fick respondenterna 

även här värdera hur man såg på den lokala dialekten mellan skalstegen 1–10. Mönstret är 

återigen liknande, de lokala dialekterna värdesätts högt av respondenterna om man ser skalan 

delad i två, det vill säga 1–5 lutar åt en negativ inställning medan 6–10 lutar åt en positiv 
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inställning. Om resultatet tolkas utifrån ovanstående resonemang har hela 88,2 % svarat åt det 

positiva hållet när det kommer till respondenternas respektive lokala dialekter.  

De lokala dialekterna inom Värmland har i studien begränsats till åtta stycken, vilket motsvarar 

dialektområden. Den lokala dialekt, eller snarare det dialektområde som enligt undersökningen 

ses som mest positiv är fryksdalsmål, detta framgår inte minst genom att flest respondenter 

svarat att de har en positiv inställning (79,6 %), men även genom att minst antal respondenter 

svarat negativt angående dialektområdet (6,6 %).  De dialektområden som är belägna österut i 

landskapet har respondenterna sämre attityd till, vilka är östliga mål respektive bergslagsmål. 

Det förstnämnda området ställer sig 49,4 % av respondenterna positiva till medan andelen 

positiva till Bergslagsmål uppnår 48,4 % av de svarande. Angående dessa två dialektområden 

har även flest svarat i negativ bemärkelse. Bland övriga dialektområden är förhållandena 

relativt jämna. Det är också värt att lyfta att en relativt stor del av respondenterna inte riktigt 

verkar veta hur språket låter i de olika dialektområdena. De två dialektområden respondenterna 

verkar vara minst bekanta med är bergslagsmål (28,7 %) samt glafsfjordsmål (27,7 %). 

Intressant att begrunda är det faktum att den bifogade kartan som ingick i enkäten visade 

centrala orter inom varje dialektområde, vilket var tänkt att användas som stöd i de fall 

respondenterna inte omedelbart kunde placera vilken dialekt som talades i de aktuella 

områdena. I tabell 6 tydliggörs respondenternas svar genom tre färgval, svart innebär att 

respondenterna är positiva till dialekten medan vitt motsvarar en negativ inställning. Grå färg 

innebär att respondenterna svarat att de inte vet om de är positiva eller negativa till dialekten   
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Några mönster ska även lyftas när det gäller fråga 8. I samband med denna fråga fick 

respondenterna möjlighet att välja tre av tio på förhand bestämda alternativ angående deras syn 

på värmländska. Av dessa tio är det fem alternativ som utmärker sig – dessa är vacker, trygg, 

”bonnig”, glad samt trevlig. De två sistnämnda alternativen är de som haft högst svarsfrekvens. 

I samband med frågan gavs respondenterna också möjlighet att nämna eget/egna alternativ. Här 

varvas enstaka ord med längre meningar angående värmländsk dialekt av 45 respondenter. 

Bland annat nämns genuin, härlig och mysig. Även en längre formulering nämns om lokal 

dialekt: ”Guud sô gôtt dä ä å snärj Hagfôrsing mä fôlk söm fattör nô!”. Av allt att döma talar 

respondenten en variant av klarälvdalsmål.  

När det gäller i vilka situationer värmländsk dialekt används är det allmänna mönstret att 

användningsfrekvensen verkar vara högre i mer informella sammanhang. Dialektbruket verkar 

avta något när det gäller kontakt med myndigheter eller i samband med arbete och skola, vilket 

kan ses som mer formella sammanhang. I frågan om dialektanvändning i kontakt med 

myndigheter har 27,4 % av respondenterna svarat att de sällan talar dialekt respektive 11,7 % 

att de aldrig talar dialekt i detta sammanhang.  De situationer där respondenterna talar 
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värmländsk dialekt till störst del är i kontakt med familj och vänner, i dessa fall har ett fåtal 

respondenter svarat att de sällan eller aldrig talar dialekt. 

4.2 Kön  

Den aktuella undersökningen har genomförts av fler kvinnor än män. Antalet kvinnor uppgår 

till 483 och antalet män 385. De respondenter som svarat annat än man eller kvinna uppgår till 

4 respondenter. Med anledning av det låga deltagarantalet bland den sista respondentgruppen 

kommer resultat som rör gruppen behandlas i textform, detta för att underlätta tolkning av 

tabeller. Den allmänna synen skiljer sig en aning mellan män och kvinnor. Männen har svarat 

att aningen högre på de tre övre värderingsstegen (78,9 %) medan andelen kvinnor som svarat 

på samma vis uppgår till 73,5 %. De respondenter som svarat annat än man eller kvinna ställer 

sig inte särskilt positiva till värmländsk dialekt i allmänhet, tre av dessa respondenter har svarat 

på de lägre värderingsstegen medan en svarat mot de övre. 
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Skillnaderna mellan mäns och kvinnors användande av värmländsk dialekt är inte 

häpnadsväckande. Män anser sig i något högre grad tala värmländsk dialekt. Skillnader mellan 

personer som uppgivit annat än man eller kvinna går att utröna genom att de fyra 

respondenterna svarat på skilt sätt, en på vardera utsträckningssteg. Den största skillnaden 

märks inom variabeln relativt hög utsträckning där 43,8 % av männen svarat medan 37,5 % av 

kvinnorna uppger sig tala värmländska i relativt hög utsträckning. Kvinnornas svar pekar mot 

att de talar värmländska i lägre utsträckning än män med tanke på att 27,3 % av dem svarat att 

de talar värmländska i relativt låg utsträckning respektive 8,3 % i låg utsträckning. I de två lägre 

utsträckningsgraderna har männen svarat 24 % relativt låg samt 4,7 % låg utsträckning. Männen 

verkar således anse sig tala värmländsk dialekt i något högre utsträckning än kvinnorna, 

skillnaderna är inte speciellt stora. 

 

 

 

 

 

 

När det gäller fråga 5 som behandlade hur stolta respondenterna var över sin dialekt liknar 

mönstret föregående fråga. Männen har svarat att de är aningen stoltare över dialekten än 

kvinnorna. Runt hälften av både kvinnorna och männen har svarat att de är stolta över dialekten 

i stor utsträckning. Skillnaderna är inte heller stora när det gäller övriga utsträckningar. Det som 

kan nämnas är att männen i högre grad svarat i hög eller relativt hög utsträckning angående 
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stolthet, medan fler kvinnor svarat relativt låg eller låg utsträckning.  Av de respondenter som 

svarat Annat har hälften svarat relativt hög medan resterande svarar mot de lägre 

utsträckningarna. 

Identitetsfrågan som lyftes på ett allmänt plan i samband med tabell 4 visade att en majoritet av 

respondenterna i hög eller relativt hög grad anser att dialekten är viktig för identiteten. När det 

gäller skillnaden mellan män och kvinnor har en högre andel män svarat hög utsträckning (38,9 

%) medan flest kvinnor svarat relativt hög utsträckning (40,7 %). Slås de två variablerna som 

rör hög och relativt hög utsträckning ihop visar det sig att 73,1 % av kvinnorna svarat åt de 

högre utsträckningsstegen. I männens fall rör det sig om 71 % av de svarande. Sammantaget 

visar undersökningen att kvinnor i något högre utsträckning anser att dialekten är en viktig del 

av identiteten. Detta styrks av att fler män av de svarande markerat alternativen relativt låg 

(20,6 %) respektive mycket låg utsträckning (8,4 %). 

 

Inställningen till respondenternas lokala dialekter är aningen positivare bland männen än 

kvinnorna enligt undersökningen. Fråga 9 behandlade detta område och respondenterna fick 

som tidigare nämnt värdera på en skala 1–10, i form av stjärnor, hur positivt man såg på den 

lokala dialekten. Kvinnorna har i större utsträckning givit maximalt antal stjärnor medan 

männen fördelat sina värderingar högre bland de övriga högre skalstegen. Detta förtydligas i 

tabell 12. Av de respondenter som svarat Annat är lägret delat, den ena halvan av 

respondentgruppen har svarat åt det positiva hållet medan den andra svarat åt det negativa. 

Inställningen till de olika lokala dialekterna, vilket gäller fråga 12 i enkäten, har lyfts i samband 

med den allmänna synen, se avsnitt 5.1. Gällande skillnaderna mellan kvinnor och män lyfts 
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här endast ytterligheterna. Föga förvånande ställer sig både män och kvinnor mest positiva till 

fryksdalsmål, detta med tanke på den allmänna synen som redovisats i tabell 5. Det 

dialektområde både männen och kvinnorna är minst positiva till är de östliga målen. 21,5 % av 

kvinnorna och 32,8 % av männen har markerat negativt i detta avseende.  

4.3 Ålder 

När det gäller respondenternas uppfattning om i hur stor utsträckning de talar värmländsk 

dialekt visar det sig att svarande i ålderskategorierna 41–50 år respektive 51–60 år till högst del 

svarat i hög eller relativt hög utsträckning. Ur den förstnämnda kategorin respondenter har 39,4 

% svarat att de talar värmländsk dialekt i hög utsträckning medan 39,1 % i kategorin 51–60 år 

svarat på samma sätt. De två yngre ålderskategorierna anser sig själva inte tala dialekt i lika 

hög utsträckning som de tidigare nämnda. Av undersökningen går det att urskilja ett mönster, 

uppfattningarna om i hur hög utsträckning respondenterna talar värmländsk dialekt ökar ju äldre 

respondenterna är.  
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I direkt anknytning till bruket av dialekt har stoltheten över dialekten lyfts i tidigare avsnitt, så 

görs även i detta avsnitt. Mönstret ser liknande ut från frågan om i hur stor utsträckning 

respondenterna talar värmländsk dialekt. En klar majoritet (69,5 %) av respondenterna i 

kategorin 51–60 år har svarat att de  är stolta över sin dialekt i hög utsträckning. Ett lågt antal 

respondenter från denna ålderskategori har svarat att de är stolta i relativt låg (2,3 %) samt låg 

utsträckning (3,1 %). Noterbart är att en stor del av samtliga ålderskategorier i hög respektive 

relativt hög utsträckning är stolta över dialekten. De tre övriga ålderskategorierna, dvs. 20–30, 

31–40 samt 41–50 har svarat på ett relativt jämbördigt vis. Den definitivt höga svarsfrekvens 

inom svarsalternativen hög respektive relativt hög utsträckning (94,5 %) som går att utläsa av 

ålderskategorin 51–60 finns inte på samma sätt inom övriga ålderskategorier.  

 

I fråga om hur positiva respondenterna är till värmländsk dialekt i allmänhet visar det sig att 

ålderskategorin 51–60 år till övervägande del är mycket positiva. De tre högsta skalorna 8, 9 

samt 10 har valts av 85,3 % av respondenterna i denna ålderskategori. 82,9 % av respondenterna 

ut ålderskategorin 41–50 år har i sin tur svarat på samma vis. Sett ur denna aspekt märks att den 

positiva inställningen till dialekten i allmänhet sjunker när det kommer till 31–40 åringarna, där 

68,3 % av respondenterna svarat 8, 9 eller 10. 20–30-åringarna ställer sig aningen positivare till 

värmländsk dialekt än respondenterna i den nyss nämnda ålderskategorin, 72,1 % av 

respondenterna har givit 8, 9 eller 10 i värderingsskalan. Detta framgår i tabell 15. 

 

Tabell 14. I hur stor utsträckning är Du stolt över din dialekt? 
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Synen på respondenternas respektive lokala dialekter skiljer sig i rakt nedåtstigande led sett till 

åldersgrupperingar. Den äldsta ålderskategorin är mest positiva till sina egna lokala dialekter, 

78,2 % har svarat 8, 9 eller 10. Åldersgrupperingen 41–50 följer tätt med 77,4 %. De två yngre 

ålderskategorierna ligger också nära varandra i antalet svarande av 8, 9 och 10: respondenter i 

ålderskategorin 31–40 år 66 % och den yngsta ålderskategorin 65,2 %.  

De respondenter som har klart mest positiv syn på samtliga dialektområden representerar 

ålderskategorin 51–60 år. Ytterligheterna inom ålderskategorin ser likadan ut som lyfts i övriga 

hänseenden tidigare, det vill säga att fryksdalsmål är det dialektområde respondenterna ställer 

sig mest positiva till medan östliga mål är minst positivt.  

När det kommer till skillnader mellan hur ofta eller sällan respondenterna talar värmländska i 

olika situationer kan exemplet ”I kontakt med myndigheter” ställas emot ”I kontakt med 

vänner”. I det förstnämnda fallet har 52,6 % av 20–30-åringarna svarat att de talar värmländska 
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ofta eller ibland. Dialektbruket ökar bland 31–40-åringarna (69,4 %) medan 67,2 % av 41–50-

åringarna svarat på samma vis. 70,1 % av respondenterna i den äldsta ålderskategorin har svarat 

på samma sätt. När det gäller bruket av värmländska i kontakt med vänner stiger 

svarsfrekvensen bland alternativen ”ofta” samt ”ibland, detta avser samtliga ålderskategorier. 

Den åldersgrupp som till störst del svarat på detta sätt är 31–40-åringarna (96,7 %) medan de 

som svarat lägst i detta avseende är 20–30-åringarna (90 %). 

Av resultatet går det att utläsa att respondenterna till övervägande del är positiva till den egna 

dialekten, däremot har ungefär en tredjedel av respondenterna svarat att de talar värmländsk 

dialekt i relativt låg respektive låg utsträckning. När det gäller de lokala värmländska 

dialekterna ställer sig majoriteten av respondenterna positiva. Genom resultatet framgår det att 

fryksdalsmål är den dialekt respondenterna ställer sig mest positiva till. I andra änden märks 

östliga mål och bergslagsmål, vilka respondenterna inte är lika positiva till. Skillnader som 

finns angående attityder beroende på kön är marginella, resultatet visar dock att männen ställer 

sig aningen mer positiva till dialekten, likaså gäller det dialektbruket. Männen har i högre 

utsträckning svarat att de talat värmländsk dialekt. Gällande åldersfrågan visar resultatet att 

attityderna i de flesta fall är positivare ju äldre respondenterna är. Detta märks inte minst genom 

att studera tabell 14, vilken behandlar i hur stor utsträckning respondenterna är stolta över 

dialekten. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultat 

De resultat som presenterats genom den studie jag utfört har både bekräftat tankar jag haft kring 

området men även gått åt motsatt håll. Bland annat hade jag en fundering kring att individer 

mellan 40 och 60 år i större utsträckning talar värmländsk dialekt, detta visar sig också bland 

respondenternas svar. Detsamma gäller min tanke kring mäns och kvinnors dialektbruk, där jag 

på förhand hade en bestämd uppfattning om att män i större utsträckning talar dialekt. Detta 

bekräftas också genom Einarssons (2009:182f.) beskrivning om sexolekter (avsnitt 3.1.4) där 

det framgår att män i högre grad vill framhäva sitt eget dialektbruk medan kvinnor oftare tar 

avstånd för att istället prata mer ”korrekt”, ett språk som ligger närmare standardspråket. 

När det gäller de lokala dialekterna och synen på var och en av de åtta som ingick i Richard 

Brobergs karta (2001:154) visade det sig att det dialektområde respondenterna ställde sig mest 

positiva till var fryksdalsmål. Den tanke jag på förhand hade angående en negativ inställning 

till Centrala mål visade sig inte stämma. Denna föreställning gick ut på att dialekter som talas 

i närheten av Karlstad skulle förknippas med att det inte var ”äkta” värmländska. Istället visade 

det sig att östliga mål och bergslagsmål var de dialektområden respondenterna var minst 

positiva till. Med facit i hand kan detta till viss del bekräftas av Anderssons modell (figur 4). 

De två nämnda dialektområdena är nämligen starkt influerade av granndialekter, vilket enligt 

Andersson (1985:142f.) brukar innebära att individer har en sämre syn på dessa dialekter. 

Genom Anderssons (1985:140) resonemang om den något speciella inställning individer ofta 

har till den egna dialekten går det att skönja vissa mönster i denna undersökning. Han lyfter 

ordagrant att individer ofta har en ”schizofren” inställning när det gäller detta. Respondenterna 

har angivit att de till övervägande del är positiva till värmländsk dialekt i allmänhet (tabell 1), 

likaså gäller stoltheten över den egna dialekten (tabell 2). I kontrast till detta kan tabell 3 lyftas 

där det framgår att en knapp tredjedel (32,6 %) av respondenterna svarat att de i relativt låg 

eller låg utsträckning talar värmländsk dialekt. Med detta i åtanke kan man eventuellt dra en 

slutsats om att även om grundsynen på dialekten är positiv väljer respondenterna ofta att i 

mindre utsträckning prata värmländska.  

Undersökningen som gjorts besvarar den första frågeställningen: ”Vilken attityd har 

värmlänningar till värmländska i allmänhet respektive de lokala dialekterna i synnerhet?” Detta 

gjordes genom att urskilja att en majoritet av respondenterna gav höga ”poäng” på frågan om 

hur positiva de var till värmländsk dialekt i allmänhet, likaså gäller det respondenternas svar 
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när det gällde hur positiva de var till deras respektive lokala dialekter. Detta går att härledas till 

det allmänna mönster som Andersson (1985:139) illustrerar genom figur 3. Enligt detta mönster 

är attityderna till dialekter som talas i de västra och norra delarna av landet övervägande 

positiva. Min tanke var att undersöka om så även var fallet för respondenter från Värmland, 

vilket alltså visar sig stämma. Till detta kan även Bolfek Radovanis (2000:99) undersökning 

knytas, vilken också visade att respondenterna i den undersökningen höll värmländsk dialekt 

högt (andra plats) i jämförelse med 15 andra svenska dialekter. 

En intressant aspekt att nämna utifrån resultatet är att synen på värmländsk dialekt i allmänhet 

är aningen positivare än synen på lokal dialekt. En möjlig förklaring till detta kan vara att den 

värmländska dialekten i allmänhet står för en typ av utjämnad värmländsk dialekt, vilken är 

mer neutral än de lokala varieteterna. Detta kan innebära att fler respondenter känner 

samhörighet med denna variant av värmländsk dialekt eftersom det är något många eventuellt 

har gemensamt, en utjämnad variant av värmländsk dialekt.  

Stoltheten över värmländsk dialekt skiljde sig åt en aning mellan ålderskategorin 51–60 år och 

de yngre ålderskategorierna. Möjligen ser respondenterna i de yngre kategorierna fler 

möjligheter till språkutbyten, exempelvis genom utflyttning eller resande då respondenterna 

troligen använder ett annat språk än det de använder till vardags i hemmiljön. Däremot ska ett 

skriftligt svar redovisas som pekar mot Einarssons (2009:39ff.) beskrivning kring att många 

känner en lättnad över att använda det egna språket eller den egna dialekten efter att inte ha 

använt sig av detta under en längre tid. En man ur ålderskategorin svarar ”Bor i annat land. 

Hade gärna haft mer daglig dialog av svenska/värmländska”. Detta är talande för just det 

exempel Einarsson ger och kanske också för den värmländska dialekten överlag. 

Det som varit talande genom denna undersökning är att attityderna till den egna värmländska 

dialekten är genomgående positiva, vilket visas genom tabell 1 samt 2. Något motsägande har 

dock knappt en tredjedel svarat tvekande när det gäller bruket av dialekt (tabell 3), vilket kan 

tolkas som att respondenterna i viss mån döljer sin dialekt. Det behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det är på det viset, attityden till dialekten kan vara positiv även om respondenterna 

väljer att inte bruka värmländsk dialekt. De tillfällen dialekten används mest är enligt 

respondenterna i samband med familjekontakter medan de tillfällen då dialekten undviks till 

störst del är i samband med kontakt med myndigheter (tabell 6). Det sistnämnda pekar mot vad 

tidigare forskning kommit fram till, individer närmar sig ofta standardspråket i mer formella 

sammanhang. 
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När det gäller skillnader mellan kvinnor, män samt respondenter som svarat annat visar det sig 

att männen i högre grad anser sig tala värmländsk dialekt (tabell 8), detsamma gäller stoltheten 

över dialekten. Värt att nämna är dock att skillnaderna är mycket små mellan dessa 

respondentgrupper. Som tidigare nämnts i detta avsnitts första stycke kan en eventuell 

förklaring till männens svar vara att just den gruppen vill framhäva sitt eget dialektbruk till 

skillnad från kvinnorna. Dock närmar sig grupperna varandra i frågan om värmländska är en 

viktig del av identiteten. I detta avseende har större andel kvinnor svarat hög eller relativt hög 

utsträckning. Möjligen kan återigen resonemanget som tidigare lyfts genom Andersson 

användas som en förklaringsmodell – individer har ofta en något ”schizofren” syn på den egna 

dialekten. Anledningen till mitt resonemang handlar alltså om att vissa svar motsäger andra 

svar. 

Om man synar skillnader i resultat utifrån ålder visar det sig att den äldsta ålderskategorin (51–

60-åringar) ställer sig mest positiva till dialekten på näst intill samtliga punkter. Detta blir 

framförallt tydligt genom tabell 14 och 15. Genom dessa tabeller blir det dessutom tydligt att 

inte bara den äldsta ålderskategorin ställer sig positiva i hög grad, utan även 41–50-åringarna. 

Dessa två ålderskategorier är också de där högst andel svarat hög på frågan om i vilken 

utsträckning de anser sig tala värmländsk dialekt, sett till de övriga två ålderskategorierna.  

En möjlig förklaring till att respondenterna i de yngre ålderskategorierna i lägre utsträckning 

har en positiv attityd till dialekten än de äldre ålderskategorierna kan eventuellt knytas samman 

med ”statusprincipen” och ”samhörighetsprincipen”, som tidigare nämnts genom Andersson 

(1985:142). De yngre, alltså respondenter i åldrarna 20–30 samt 31–40 år, kan eventuellt sträva 

efter ett språkbruk som används av individer i maktpositioner, vilket inryms under 

statusprincipen. Det kan exempelvis handla om att se upp till kända personer som syns mycket 

i det offentligheten, som i teve eller radio. I motsättning till detta kan samhörighetsprincipen 

nämnas, där det är möjligt att göra en koppling till respondenterna från de äldre 

ålderskategorierna. Möjligen strävar inte dessa i lika hög grad efter att anpassa sitt språk efter 

någon offentlig person, utan strävar istället efter att använda sig av ett språkbruk som används 

av individer i deras närhet. Således kan man möjligtvis uppnå viss förståelse till varför 

attityderna skiljer sig beroende på vilken ålder respondenterna har. 

5.2 Metod 

En del resonemang har förts angående metoden i samband med metodkritiken – avsnitt 4.5. 

Enligt min mening har metoden jag använt fungerat väl i det avseendet att jag erhållit ett högt 
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deltagarantal. Det jag dessvärre inte lyckades med var att få en jämnare fördelning av 

respondenter som representerade varje dialektområde. Detta har medföljt att reliabiliteten 

sjunker, främst när det gäller att uttrycka sig generellt om respondenter från dialektområdena 

glafsfjordsmål och nordmarksmål. Sett till det totala deltagarantalet är det minst andel 

respondenter som förknippar sig med dialektområdet nordmarksmål. Mitt tillvägagångssätt i 

samband med enkätutdelandet gjorde att personer i min närmaste omgivning gavs möjlighet till 

deltagande, dessutom gjordes detta inlägg offentligt för en bredare allmänhet – tanken med 

detta var att erhålla den önskade fördelningen, något jag alltså inte är helt tillfreds med. Även 

åldersfrågan är värd att nämna i detta hänseende. Över hälften av respondenterna återfinns i 

ålderskategorin 20–30 år. Detta är på intet vis förvånande med tanke på att jag befinner mig 

inom just denna ålderskategori och följaktligen har många individer inom samma ålderskategori 

svarat. 

Meningen med min undersökning är att urskilja allmänna och specifika mönster genom 

attitydfrågor. För att uppnå detta anser jag att metoden fungerat väl. Den kombination av frågor 

som tagits upp i samband med enkäten har visat mönster som är tydliga och jämförbara inom 

de ramar som fanns uppsatta från min sida. Jag tänker då på de allmänna mönster som går att 

analysera, men även från ett köns- och åldersperspektiv. Tillförlitligheten kan däremot alltid 

ifrågasättas, vilket jag delvis varit inne på i föregående stycke. Detta har att göra med att det i 

min situation som forskare varit omöjligt att kontrollera i vilka situationer respondenterna 

befunnit sig i, en möjlig ”risk” kan bland annat vara att andra individer påverkat respondenter 

under enkätutförandet. Detta är något som inte varit önskvärt men som mycket väl kan ha 

inträffat.  

Att den värmländska dialektkartan som använts egentligen inte täcker in samtliga lokala 

dialekter som ryms inom landskapet är ett faktum som inte går att bortse ifrån. Richard Broberg 

(2001:12) nämner i en passage att hans arbete är ett försök att få en något sånär övergriplig bild 

av den komplicerade språksituationen. Bland annat finns beskrivningar av en rad lokala 

dialekter av diverse författare, exempelvis Fryksdalsmålets ljudlära av Adolf Noreen (1877) 

eller tidigare nämnde Broberg som författat Folkmålet på Hammarön (1957). För att förtydliga 

mitt resonemang vill jag genom detta visa att den dialektala situationen i Värmland skiljer sig 

på korta geografiska avstånd. Hade jag gjort ytterligare indelningar av dialekten, alltså fler men 

till ytan mindre dialektområden hade det troligen varit svårt att hitta tillräckligt antal 

respondenter. I detta hänseende hade eventuellt en kvalitativ intervju- eller enkätstudie fungerat 

bättre. Genom det hade eventuellt en mer nyanserad bild givits av synen på dialekt. Kanske 
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hade en mer detaljerad bild kunnat målas upp inom de dialektområden som behandlats i detta 

arbete, eftersom de lokala dialekterna inryms inom de olika dialektområdena. Det finns alltså 

fler ”lager” att undersöka. 

I efterhand är det några detaljer jag hade gjort annorlunda i samband med enkätundersökningen. 

Det gäller först och främst inställningar som görs i programmet Survey and Report där enkäten 

konstruerats. Den enkät jag delade ut var möjlig att skicka in ofullständig, detta innebar att 

samtliga frågor inte behövde besvaras innan respondenterna skickade in enkäten. Tyvärr insåg 

jag inte detta förrän enkäten var stängd, dock har det tack vare det höga deltagarantalet inte 

påverkat resultatet av allt att döma, det är däremot värt att ha i åtanke om en liknande 

undersökning genomförs.  

Ytterligare en detalj jag i efterhand kunde varit mer noggrann med är definitionen av vad som 

avsågs med värmlänningar. I samband med utdelandet av enkäten nämnde jag att den vände 

sig till just värmlänningar men definierade inte vad det avsåg. I efterhand skulle jag kunnat 

begränsa det till att enkäten vände sig till individer som ansåg sig tala värmländska. Den sista 

detaljen jag skulle gjort annorlunda handlar om informationstexten respondenterna möttes av i 

samband med enkätutförandet. I texten nämns ingenting om att respondenterna skulle vara 

mellan åldrarna 20 och 60 år. Det är möjligt att vissa respondenter fått enkäten delad utan att 

ha mötts av min presentationstext som inte inkluderats i enkäten, därför hade detta varit att 

föredra. 

5.3 Framtida forskning 

Med tanke på det höga deltagarantalet i denna studie pekar det på att intresset för den egna 

dialekten är stort bland många. Denna studie ger dock inte svar på hur de olika lokala 

dialekterna som inryms inom landskapet Värmland låter. Med det i åtanke skulle det vara 

intressant att undersöka något av de åtta dialektområden som ingått i denna studie. En kvalitativ 

intervjustudie bland gymnasieungdomar angående deras lokala dialekt skulle vara intressant 

och eventuellt kunna ge svar på hur dagens värmländska lokala dialekter förändras och i vilka 

situationer det lämpar sig att använda dialekten i än högre grad än denna studie svarat på. 

Med tanke på att studien visat på en aning motsägelsefulla detaljer i samband med att 

majoriteten av respondenterna svarat att de är stolta över dialekten, medan ungefär en tredjedel 

svarat att de i låg och relativt låg utsträckning använder sig av den kan det vara intressant att 

undersöka vad detta kan bero på.
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Bilaga 

Värmländsk dialekt 

Hej! 
 

Jag heter Oscar Lidström och studerar ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet. I 
samband med detta ska jag utföra mitt självständiga arbete, vilket kommer att behandla 
dialektattityder. 

 

Enkäten vänder sig till värmlänningar och behandlar deras attityder till värmländsk 
dialekt. Med värmländsk dialekt avses värmländska i allmänhet men även de lokala 
dialekter som finns under benämningen värmländska. 

 

Undersökningen är helt anonym och deltagande kan avbrytas när helst man 
vill. Vid eventuella frågor är jag kontaktbar via e-post: 
oscar.lidstrom@gmail.com. 

 

Tack för att du deltar och hjälper mig i mitt arbete! 
 

 

 

 

Så här fyller du i pappersenkäten 

Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort 

val.    Korrekt markerat svarsalternativ 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska var mitt i rutan 

    Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför 

kraftigt    Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som 

markerat 

mailto:oscar.lidstrom@gmail.com
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1. Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

 
2. Ålder 

20-30 år 

31-40 år 

41-50 år 

51-60 år 

 

3. I hur stor utsträckning anser Du att Du talar värmländsk dialekt? 

I hög 
utsträckning 

I relativt hög 
utsträckning 

I relativt låg 
utsträckning 

I låg 
utsträckning 

     
 

 

Värmländsk dialektkarta 
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4. Vilket dialektområde anser Du stämmer bäst med din egen dialekt? Ta hjälp av 
kartan ovan. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

5. I hur stor utsträckning är Du stolt över din dialekt? 

I hög 
utsträckning 

I relativt hög 
utsträckning 

I relativt låg 
utsträckning 

I låg 
utsträckning 

     
 

6. I vilka situationer pratar Du värmländska? 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 

I kontakt med familj 

I kontakt med vänner 

I kontakt med 
myndigheter 

I vardagliga situationer 
utanför hemmet 

På jobbet / i skolan 
 

7. I vilka situationer försöker du dölja din dialekt 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 

I kontakt med familj 

I kontakt med vänner 

I kontakt med 
myndigheter 

I vardagliga situationer 
utanför hemmet 

På jobbet / i skolan 
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8. Hur skulle Du beskriva värmländsk dialekt? Välj max tre alternativ 

Vacker 

Ful 

Trygg 

Överdriven 

"Bonnig" 

Töntig 

Glad 

Allvarlig 

Trevlig 

Dryg 

Eget/egna alternativ: 

 

9. Värdera hur positiv du är till din lokala värmländska dialekt 1 = Inte alls positiv, 10 = 
Mycket positiv 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

10. I hur stor utsträckning anser Du att din dialekt är en viktig del av din identitet? 

I hög 
utsträckning 

I relativt hög 
utsträckning 

I relativt låg 
utsträckning 

I mycket låg 
utsträckning 
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11. Värdera hur positiv du är till värmländsk dialekt i allmänhet 1 = Inte alls positiv, 

10 

= Mycket positiv 
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12. Är du positiv eller negativ till de olika lokala dialekterna som finns på 

kartan ovan. + 

= Positiv, − = Negativ 

+ − Vet ej 

Älvdals

mål 

Fryksdal

smål 

Glafsfjo

rdsmål 

Nordma

rksmål 

Västliga 

mål 

Centrala 

mål 

Östliga 

mål 

Bergsla

gsmål 

 

 

 


