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Innehåll  

Ungdomars attityder till småländska dialekter står i centrum i den här uppsatsen. Studiens 

syfte är att undersöka småländska gymnasieelevers attityder till dialekter i landskapet. 

Enkätundersökning har använts som undersökningsmetod, och enkätsvar från sammanlagt 

115 gymnasieelever i Älmhult, Jönköping, Växjö, Västervik och Kalmar har samlats in. 

Ungdomarna har svarat på frågor angående den egna dialekten och inställningen till denna. 

De har även värderat andra dialekter i landskapet utifrån vilka de tycker är fina respektive 

mindre fina. Undersökningens resultat knyts i uppsatsen samman med gymnasieskolans 

kursplan för ämnet svenska.     

Resultatet av enkätundersökningen visar att ungdomarna i Älmhult, Jönköping och 

Växjö har en neutral eller negativ inställning till den egna dialekten, men i förhållande till 

andra småländska dialekter värderar de ändå den egna dialekten mycket högt. Ungdomarna i 

Västervik och Kalmar har även de en neutral eller negativ inställning till den egna dialekten 

men i motsats till ungdomarna i Älmhult, Jönköping och Växjö värderar de den egna 

dialekten mycket lågt i förhållande till andra småländska dialekter. Totalt sett värderar 

gymnasieungdomarna dialekter i landskapets västra del högre än dialekter i landskapets östra 

del. Dialekten i jönköpingsområdet värderas högst av ungdomarna, och dialekterna i 

Västervik, Vetlanda och Kalmar värderas lägst.    
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1 Inledning 

Småland är ett landskap där tre större regionala varianter av standardspråket möts. Östra och 

nordöstra delen av landskapet hör dialektalt samman med dialekterna norr om Småland. 

Småländskan i västra och framförallt nordvästra delarna av landskapet hör samman med 

dialekterna i västra Sverige, och dialekterna i södra delarna av landskapet hör samman med 

landets södra dialekter. Detta gör att dialekterna i Småland låter mycket olika beroende på var 

i landskapet man befinner sig, och Småland är således dialektalt ett mycket varierat landskap.  

Ingrid och Roger Källström skrev 2006 en artikel med titeln ”Verb i Värend och 

Västervik”. I den jämför de olika verb i det sydsvenska dialektområdet (Värend) och i 

götamålsområdet (Västervik). Artikeln bygger på författarnas egna erfarenheter och 

iakttagelser, då Ingrid kommer från Värend och Roger från Västervik. De avslutar sin artikel 

med: ”Vi hoppas att det vi berättat här visar läsaren att Småland inte är så homogent, inte ens 

språkligt. […] Vi hoppas att vårt botaniserande bland småländska verb kan inspirera både oss 

och andra att rota vidare i det småländska språkskafferiet. Det är fullt av godsaker.” 

(Källström & Källström 2006 s. 119). Och det är precis det som de har gjort. Ingrid och Roger 

Källström har inspirerat mig till att undersöka de småländska dialekterna. Min ambition är 

dock inte att kartlägga dialektala drag utan att undersöka gymnasieelevers attityder till 

dialekterna i landskapet.  

 

1.1 Gymnasieskolans kursplan för ämnet svenska  

För den personliga identiteten och för samhörigheten mellan människor har 
språket stor betydelse. Språket speglar skillnader och likheter mellan 
människor, deras personlighet, bakgrund, kön och intressen. Utbildningen i 
ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala och skriva väl samt att 
öka lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 
(Skolverket 2006/07) 
 

Att öka lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig innefattar så väl främmande 

språk som variationer inom det svenska språket. Eleverna i gymnasieskolan ska i ämnet 

svenska inte bara uppmärksammas på språk utanför Sverige, utan också på skillnader i det 

svenska språket. På olika platser i Sverige uttrycker vi oss olika i tal och skrift, vilket 

svenskundervisning syftar till att uppmärksamma eleverna på. Ett av kursplanens mål att 

sträva mot är att eleverna: ”utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående 

utveckling, dess utbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för varför 

människor skriver och talar olika” (Skolverket 2006/07). Svenskundervisningen i gymnasiet 
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strävar också efter att eleven: ”Förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar 

förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang” (Skolverket 

2006/07). Vår dialekt är en del av vår bakgrund och av vår identitet, och gymnasieeleverna 

förväntas således inom svenskundervisningen bli införstådda med språkets och dialektens 

betydelse för identiteten. Identiteten kan vara starkt förknippad med dialekten som man talar, 

och enligt kursplanen ska undervisningen i svenska ”stärka den personliga och kulturella 

identiteten” (Skolverket 2006/07). När man som lärare planerar och genomför 

dialektundervisning i skolan bör man utgå från eleverna. Det är därför viktigt att veta hur 

gymnasielever ser på de dialekter som talas i deras omgivning.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur småländska gymnasieungdomar attitydmässigt 

förhåller sig till sin egen dialekt och till andra dialekter i landskapet.  

Frågeställningar som behandlas är följande: 

� Hur förhåller sig gymnasieelever till sin egen dialekt, och hur medvetna är de om den? 

Det vill säga hur värderar gymnasieelever den egna dialekten?    

� Hur värderar gymnasielever dialekterna inom Smålands gränser, och hur medvetna är 

de om småländskans variation?   

 

1.3 Avgränsning och urval 

Denna uppsats avgränsas till att endast undersöka attityderna till de småländska dialekterna 

hos gymnasielever på fem småländska orter: Älmhult, Jönköping, Växjö, Västervik och 

Kalmar. Småland är ett stort landskap och att undersöka dialektattityderna över hela 

landskapet skulle inom denna uppsats vara orimligt. Älmhult, Jönköping, Västervik och 

Kalmar har valts ut eftersom dessa orter ligger i landskapets ytterområden, medan Växjö har 

valts ut därför att staden ligger en bit in i landskapet.  

 

1.4 Begreppsförklaring 

Ett centralt begrepp i den här uppsatsen är begreppet ’dialekt’. Språkvetenskapens syn på 

dialekt förklaras närmare i kap. 2.1 (se nedan), men jag vill betona att begreppet dialekt i den 

här uppsatsen i första hand syftar på utjämnad dialekt. De äldre så kallade genuina dialekterna 
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är mycket ovanliga i Sverige idag, och i vardagen möter vi oftast utjämnade dialekter. Genuin 

dialekt kan för en utomstående vara svår att förstå, medan utjämnad dialekt oftast förstås även 

av de som inte talar dialekten ifråga. Dock brukar man kunna gissa eller höra från vilken del 

av landet en utjämnad dialekttalare kommer (Andersson 2004 s. 61ff).     

’Standardspråk’ är ett begrepp som ibland används i förhållande till dialekt. Standardspråk 

kan antingen vara regionalt färgat, exempelvis den skånska som talas i och omkring Lund, 

eller neutralt. Med neutralt standardspråk menas det talspråk som bygger på skriftspråket och 

inte avslöjar var talaren i fråga har sina rötter (Andersson 2004 s. 63f). Emellertid är 

standardspråk idag oftast mer eller mindre regionalt färgat. Ungdomarna som har deltagit i 

denna uppsats undersökning har i enkäterna istället för begreppet standardspråk använt 

’rikssvenska’, vilket är det samma som standardspråk. Begreppen ’standardspråk’ och 

’rikssvenska’ kommer därför fortsättningsvis att användas som två likvärdiga begrepp.  

Två ord som har dykt upp i ungdomarnas enkätsvar är ’jönköpingska’ och ’västervikska’, 

vilka syftar på dialekterna som talas i Jönköping och i Västervik. Varken jönköpingska eller 

västervikska är vedertagna begrepp1, men eftersom ungdomarna använder dem och jag anser 

att det är två fungerande begrepp kommer de därför att användas i den här uppsatsen.  

 

2 Bakgrund  
I det här kapitlet beskrivs undersökningens bakgrund. Först förklaras språkvetenskapens syn 

på begreppet dialekt. Därefter följer en överblick av tidigare småländska dialektstudier och en 

sammanfattning av dialektala drag som återfinns i de olika småländska dialekterna. 

Avslutningsvis beskrivs vanliga attityder till dialekter och tidigare genomförda 

attitydundersökningar.    

 

2.1 Dialekt, vad är det egentligen? 
I folkmun är termen dialekt något som förknippas med landskap, städer eller andra regioner 

exempelvis västgötska, småländska, göteborgska, kalmaritiska, älvdalsmål och listerländska.  

Att se på dialekter som något som begränsas av ett visst landskaps gränser är en bruklig, men 

något förenklad syn (Andersson 2004 s. 60ff). Visst har dialekt med geografi att göra, 

eftersom terrängen spelar roll för huruvida ett visst dialektdrag sprids eller inte. Avlägsna 

                                                 
1 Orden finns ej med som uppslagsord i Svenska Akademiens ordlista eller Nationalencyklopedins ordbok, men 
en sökning på www.google.se ger 237 träffar på ’jönköpingska’ och 41 träffar på ’västervikska’, vilket visar att 
begreppen används (08.02.20).  
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platser och andra platser som är svåra att ta sig till behåller ofta äldre dialektdrag och är inte 

lika mottagliga för nymodigheter (Pettersson 2005 s. 209ff). ”Termen dialekt (grek. dia´lektos 

’sätt att tala’, ’samtal’) står för tal som är karaktäristiskt för en viss region” (Einarsson 2004 s. 

139). En region är alltså inte begränsad enbart till ett visst landskap, exempelvis Småland vars 

dialekter den här uppsatsen behandlar.  

Ett språkvetenskapligt sätt att se på dialekter är att låta dessa begränsas av olika språkliga 

variabler. Variablerna kan vara fonologiska, morfologiska, lexikala och syntaktiska. 

Fonologisk variation handlar om ljud och uttal, exempelvis tungspets-r och tungrots-r. 

Morfologisk variation behandlar form och ordbildning, exempelvis ”huset” eller ”huse”. Den 

lexikala variationen har att göra med ordförråd, och vilka ord som används inom vissa 

dialektala varianter, exempelvis om man säger ”la” eller ”väl”, ”blev” eller ”vart”. Syntaktisk 

variation handlar om ordgrupper, satsdelar, satser och meningar, exempelvis om man 

använder ”han” eller ”honom” som ett verbs objekt. Dessa variablers gränslinjer kallas 

’isoglosser’, och olika dialekter begränsas såldes av olika isoglosser (Andersson 2004 s. 60f). 

 

2.2 Tidigare småländska dialektstudier  
Det finns en hel del skrivit om dialekterna i Småland. Det mesta är kartläggningar av olika 

dialektala drag, och ordlistor över dialektala ord insamlade av eldsjälar eller 

hembygdsföreningar på olika orter. Mycket av forskningen om de småländska dialekterna är 

relativt gammal, och några yngre dialektstudier är svårt att hitta, med undantag för Ingrid och 

Roger Källströms artikel från 2006 (se ovan, kap. 1 Inledning).   

Ett exempel på en eldsjäl är en kvinna från Urshult i södra Småland vid namn Swea 

Johansson som har gett ut ett antal böcker på eget förlag, bland annat: Småländsk dialekt, ord 

och uttryck upptecknade mellan åren 1943–1980.  I den har hon samlat omkring 22 000 ord 

och utryck från sin hembygds dialekt. Johansson reflekterar över att dialekter försvinner och 

dör ut, och det är därför som hon har skrivit den här boken.  

Gertrud Areskog skrev 1936 sin doktorsavhandling med titeln Östra smålands folkmål.  I 

den ger hon en översikt av ljudläran och av formläran med koncentration på verbböjningen i 

östra Smålands dialekter. Med tanke på avhandlingens ålder får man nog se delar av de 

dialektala drag som Areskog beskriver som historia idag.  

Erik Lönnerholm kom 1972 ut med boken Språket i Jönköping i vilken han enbart 

beskriver dialekten som talas i staden Jönköping och alltså inte i omgivningen. 1978 kom Bo 

Magnusson ut med en för dialekten i Kalmar liknande bok, Språket i Kalmar.  
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Ett yngre nationellt dialektprojekt är SWEDIA 2000 som leds av Lunds, Stockholms och 

Umeå universitet. Dialekttalare i Sverige och i de svensktalande områdena i Finland och på 

Åland spelades in under åren 1998–2000. Syftet med inspelningarna är att dokumentera och 

studera dialekterna som de låter runt sekelskiftet. Inspelningsmaterialet finns nu tillgängligt i 

två databaser, en för forskning och en för allmänheten. I den allmänna databasen2 finns 

sammanlagt 28 småländska dialektprov från sju orter i landskapet tillgängliga. Hälften av de 

småländska dialekttalarna är kvinnor och hälften män. Hälften är äldre (55–75 år) och hälften 

yngre (20–30 år) (Umeå universitet, lingvistik 2004 och Swedia 2000: information om 

inspelningarna).     

 

2.3 Dialektdrag i Småland  
När det gäller dialekterna i Småland finns det tyvärr inte mycket aktuellt och nytt material att 

tillgå. De senaste 30 åren har det varit mer eller mindre tyst inom den småländska 

dialektforskningen bortsett från dialektprojektet SWEDIA 2000 (se ovan). 1978 kom Bengt 

Pamp ut med boken Svenska dialekter, i vilken han landskapsvis presenterar Sveriges olika 

dialekter. I den finns en beskrivning av dialektdragen i Småland sådana som de såg ut förr, 

innan människor började flytta omkring i den utsträckning som vi gör i dag och innan 

massmedia fick inflytande över språket.   

Viktigt att poängtera är att attityderna till de småländska dialekterna som undersöks i den 

här uppsatsen är attityder till ett förhållandevis modernt språk. Många av de småländska 

dialektdragen som Pamp (1978) beskriver kan för ungdomar idag vara främmande. Det är inte 

heller klart vilket språk, det vill säga vilka dialektala drag, som man möter hos ungdomar 

idag. I det här avsnittet kommer därför endast de dialektala drag som Pamp beskriver som kan 

vara relevanta även idag 2007 att tas upp, det vill säga de dialektdrag som man kan höra hos 

de yngre dialekttalarna i Swedias småländska dialektprov (se bilaga 2).   

  Ett av de mest kända dragen i de småländska dialekterna är tungrots-r. Dock är inte 

tungrots-r ett dialektalt drag som är gemensamt för hela landskapet. Gränsen för tungrots-r 

följer gränsen mot Västergötland norrut i höjd med Jönköping och därifrån sydost ut i 

Kalmarsund i höjd med Ölands norra spets, strax norr om Oskarshamn. I större delen av 

Kronobergs län kan tungrots-r vokaliseras efter vokal (mor = moe, horn = hoen). Precis norr 

om gränsen för tungrots-r förekommer tungspets-r. I de delar av Jönköpings län där tungspets-

r förekommer sammanfaller detta r-ljud med efterföljande dentala konsonanter (t, l, n, s) så att 

                                                 
2 Den allmänna databasen finns på Internet: http://swedia.ling.gu.se/ 
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endast det efterföljande konsonantljudet uttalas (bort = bått och farlig = fali). Längst norrut i 

landskapet fördelas tungrots-r och tungspets-r enligt Götaregeln. Enligt Götaregeln används 

tungrots-r i början av ord (ros) och vid långt r-ljud (borra). Framför dentala konsonanter (t, l, 

n, s) smälter r-ljudet i förbindelse med s samman med efterföljande konsonant till ett sj-ljud. R 

i förbindelse med t-, l-, och n-ljud uttalas med tungspets-r där tungspetsen är längre 

tillbakadragen än normalt. Tungspets-r används enligt Götaregeln i alla övriga fall (Pamp 

1978 s. 43f, 55). 

I stora delar av Kalmar län övergår -it i slutet av verb i supinum till e (brunnit = brunne). I 

norra delarna av länet försvagas ändelsevokalen a till e eller ä (hoppa = hoppe, drängar = 

dränge, starkare = starkere). I Kalmar län, norra Jönköpings län och nordöstra Kronobergs län 

förekommer a i slutet av substantiv i bestämd form. Istället för solen och husen kan man inom 

detta området säga sola och husa. I samma område försvinner också n i bestämda pluraler (-

erna, -orna = prästera, skatera) (Pamp 1978 s. 58). 

Vid gränsen mot Halland, Skåne och Blekinge förekommer diftongering (sten = stain, 

ståin, gå = gao, knä = knai, knäi), men i övriga Småland finns inte dessa 

diftongeringstendenser. I stora delar av landskapet förekommer den sydvästsvenska 

utvecklingen av i och y till e och ö i långstaviga ord (fisk = fesk, syster = söster). De 

nordligaste och östligaste delarna av Småland påverkas dock av nordligare dialekter och där 

märks inte den här övergången alls (Pamp 1978 s. 57).  

De ovan beskrivna småländska dialektdragen tydliggörs på kartan nedan, se figur 1. 

 

Figur 1: Dialektala drag i Småland  
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2.4 Attityder till dialekter och tidigare attitydun dersökningar 
Människors identitet hör nära samman med språk och etnicitet. Människor som talar samma 

språk eller dialekt brukar därför känna gemenskap med varandra. Ett språk eller en dialekt kan 

för många människor vara en kraftfull identitetsmarkör, och att tala dialekt kan vara ett sätt att 

markera hemmahörighet och ursprung (Einarsson 2004 s. 203ff).  

Det finns två generella mönster angående våra attityder till de svenska dialekterna, ett 

allmänt mönster och ett egocentriskt mönster. I allmänhet tycker vi svenskar om dialekterna i 

norra och västra Sverige samt den gotländska dialekten. Dialekterna i södra och östra delarna 

av landet tenderar vi däremot att tycka illa om. Det egocentriska mönstret handlar om vad vi 

tycker om den egna dialekten, granndialekter och andra dialekter som inte påminner om vår 

egen. Till den egna dialekten har vi ofta en blandad inställning. En del människor tycker om 

den andra inte, men många både gillar och ogillar den egna dialekten. De närmaste 

granndialekterna tycker vi som regel inte om alls, men ju längre bort från vår egen dialekt en 

annan dialekt kommer desto positivare blir vår attityd till den. En anledning till att vi i 

allmänhet tenderar att tycka illa om våra närmsta granndialekter kan vara att man som grannar 

dels har mycket med varandra att göra, dels att man inte talar riktigt likadant. Man tycker 

kanske att granndialekten är ful och har lägre status än den egna dialekten, och därför vill man 

inte bli förknippad med den (Andersson 2004 s. 139ff).      

Einarsson (2004) förklarar begreppet ’attityd’ på följande vis: 

Attityder har med beteende att göra, men de är inte beteende utan snarare en 
beredskap, en böjelse för ett visst beteende. En definition är att de innebär en 
benägenhet att konsekvent reagera gillande eller ogillande mot en viss 
företeelse […]. Denna företeelse kan vara en enskild person, en grupp, ett språk, 
ett språkligt uttryck osv. Många har föreställningen att attityder är något som 
riktas mot andra än en själv. Därför vill jag betona att jag också tänker på 
attityder som riktas mot personens eget språk, egna lekter eller egna uttryck 
över huvudtaget, verbala så väl som icke-verbala. (Einarsson 2004 s. 203) 

 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är attityd till en viss dialekt och vad som är attityd till 

människorna som talar dialekten i fråga. Ofta sammanfaller dessa attityder, och inställningen 

till en dialekt kan därför ha att göra med attityden till folket som talar dialekten. Vi bedömer 

helt enkelt dialekter efter hur vi bedömer människorna som talar dem (Einarsson 2004 s. 208).   

Attityder till dialekt kan också höra samman med fördomar. Fördomar om människor från 

olika landskap är vanligt. Alla, som inte själva är smålänningar, vet väl om att smålänningar 

är snåla? Andra vanliga fördomar är att ”Stockholmare är överlägsna” och ”Värmlänningar är 

roliga”. De här fördomarna gör att vi kanske uppfattar stockholmska som något negativt, 

medan vi uppfattar värmländska positivt (Andersson 2004 s. 141). 
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En förklaring till varför människor i allmänhet ogillar stockholmska kan vara att 

Stockholm förknippas med makt. Maktrelationer spelar nämligen roll när det gäller våra 

attityder till dialekter. Dialekter som talas av människor som har mer makt än vi själva 

tenderar vi att ogilla. Värmlänningar och gotlänningar utgör inget större hot, och de har 

relativt lite makt, i alla fall jämfört med stockholmarna, därför bedömer svenskar i allmänhet 

deras dialekter mer positivt än stockholmska (Andersson 2004 s. 141). 

Den splittrade inställningen till den egna dialekten kan förklaras genom att vi tidigt lär oss 

vad som anses vara fint och fult, och vad som har hög status respektive låg status. 

Standardspråk har högre prestige än dialekt, och från och med att vi förstår det blir vi 

splittrade inför den egna dialekten. Andersson förklarar detta med två begrepp: ’statusprincip’ 

och ’samhörighetsprincip’. Följer man statusprincipen eftersträvar man att tala precis som de 

som man anser har högre status än en själv, men det behöver nödvändigtvis inte vara 

standardspråk. Väljer man samhörighetsprincipen uppskattar och bejakar man sin egen 

dialekt, och talar som dem som man har ett gemensamt ursprung tillsammans med. 

Splittringen beror ofta på att man både vill ha status och samhörighet (Andersson 2004 s. 

142).  

Flera olika språksociologiska attitydundersökningar har genomförts tidigare. Trots detta 

har det varit svårt att hitta några tidigare undersökningar som inriktar sig på attityder till de 

småländska dialekterna. Enligt Bolfek Radovani (2000) har språkforskarnas intresse angående 

språkliga varieteter under de senaste tjugo åren kretsat kring en rad olika huvudfrågor. Dialekt 

i förhållande till standardspråk har undersökts ur ett allmänt perspektiv, och ett antal 

attitydundersökningar har genomförts i områden med mycket särpräglade dialekter. 

En känd dialektologisk attitydundersökning är Bengt Lomans från 1973, vilken bygger på 

750 gymnasieelevers enkätsvar angående dels sina allmänna attityder till dialekter, dels sina 

positiva och negativa inställningar till dessa. Lomans undersökning visar det som även 

Andersson (2004) hävdar, att vi i allmänhet tycker bäst om de svenska dialekterna i nord och 

väst, och sämst om de i syd och öst, och då framförallt stockholmska och skånska (se ovan). 

Sven O. Hultgren genomförde i början av 1980-talet sin studie Skola i dialektal miljö 

(1983), i vilken han undersöker dialektförhållanden i skolans värld i Mora, Malung och 

Älvdalen. Hultgrens undersökning visar bland annat att dialekterna i Dalarna är på väg bort 

och att standardspråket ersätter dialekterna allt mer. Detta tros bero på att inflyttningen till 

Dalarna har varit stor, men även på standardspråkets högre status gentemot dialekterna (1983 

s.74).   
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Bolfek Radovani (2000) undersöker i sin rapport vuxna svenskars attityder till dialekter 

och standardspråk. Detta gör hon genom att använda flera olika metoder: gruppenkät, 

lyssnartest, attitydtest och kartritning (2000 s. 7ff). De många olika metoderna som Bolfek 

Radovani har använt gör hennes undersökning unik i sitt slag, men även hennes slutsatser 

stämmer överens med Lomans attitydundersökning från 1973 och Anderssons (2004) 

genomförda på 1980-talet. 

 

3 Metod och material 
I det här kapitlet presenteras undersökningens metod och material. Först beskrivs enkäten som 

har använts i undersökningen och hur det har gått till vid materialinsamlingen. Därefter 

presenteras skolorna och informanterna som har deltagit i undersökningen.   

 

3.1 Enkätundersökning och materialinsamling 
Enkätundersökning är en vanlig metod för att undersöka attityder till dialekter. Det kan 

exempelvis vara så att informanter fyller i ett frågeformulär tillsammans i grupp eller enskilt. 

Ibland kompletteras en enkätundersökning med någon annan typ av undersökning, exempelvis 

intervjuer (Bolfek Radovani 2000 s. 3). 

Materialet som ligger till grund för den här attitydundersökningen är 115 stycken enkäter i 

form av frågeformulär. Enkäterna har fyllts i av elever i fem gymnasieklasser på fem olika 

småländska orter: Älmhult, Jönköping, Växjö, Västervik och Kalmar. Jag har besökt samtliga 

klasser och eleverna har vid ett lektionstillfälle fyllt i enkäten enskilt, men ändå samlade 

klassvis. Det har tagit mellan 25 och 30 minuter för varje klass att fylla i enkäten, och alla 

elever har givits samma instruktioner inför ifyllandet av enkäten. 

Anledningarna till att enkätundersökning valdes som metod är flera. Dels ville jag få in så 

många svar som möjligt, och alltså göra en kvantitativ undersökning. Dels ville jag att 

informanterna skulle kunna vara anonyma i undersökningen. Anonymitet kan ge en ökad 

trygghet för informanterna, eftersom de inte på något vis kommer att behöva stå till svars för 

sina enkätsvar.  

Till enkäten (se bilaga 1) finns en introduktion där informanterna garanteras anonymitet. 

Enkäten börjar därefter med en bakgrundsdel, i vilken ungdomarna fyller i uppgifter om  kön, 

ålder, skola, gymnasieprogram och boende. En fråga om de har flyttat finns med därför att en 

flytt på flera sätt skulle kunna påverka dialekten eller inställningen till denna. Enkäten är 

sedan uppdelad i tre delar.  
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Del I består av fyra frågor som undersöker informanternas inställning till den egna 

dialekten. Frågorna saknar färdiga svarsalternativ, men fråga ett och två har ändå 

tydliggörande svarsexempel. Anledningen till att frågorna i den här delen inte har några 

färdiga svarsalternativ är att jag vill att informanterna ska tänka efter själva så mycket som 

möjligt. Vid materialanalysen upptäcktes dock att informanternas svar i flera fall hade färgats 

av de två första frågornas svarsexempel. Således har inte svarsexemplen fungerat som 

tydliggörande exempel utan de har i vissa fall i stället fungerat som svarsalternativ, vilket bör 

ses som en brist i undersökningen. Vid materialanalysen har svaren på frågorna i enkätens 

första del kategoriserats utifrån hur informanterna har svarat.    

Enkätens andra och tredje del består totalt av en fråga och två uppgifter. Frågan i del II3 

har dock strukits i resultatredovisningen eftersom att den egentligen inte handlar om attityder 

och därför inte tillför undersökningen något. De kvarvarande två uppgifterna undersöker 

informanternas attityder till olika dialekter i Småland och deras medvetenhet om dessa.  

Dialektprovet i enkätens tredje del har gått till på följande vis. Eleverna har givits 

instruktioner om att fylla i enkäten fram till den sista sidan, dialektprovet, och att sedan vänta 

så att alla i klassen ska vara klara. Därefter har sju dialektprov spelats upp. Proven är hämtade 

från Swedia 2000. Eleverna har fått instruktioner om att fylla i + om de tycker att dialekten 

som de hör är fin, och – om de tycker att den är mindre fin. De ska också på kartan som finns 

i anslutning till frågan fylla i var de tror att dialekten i fråga talas. Under tiden som eleverna 

har lyssnat på dialektproven har de fyllt i uppgifterna i enkäten. Genom att spela upp prov på 

olika småländska dialekter undersöks informanternas faktiska inställning till dialekterna som 

de hör.   

Tabell 1 (nedan) visar dialektproven som har använts och i vilken ordning dessa har 

spelats upp. Provens titel anger vad talaren ifråga berättar om. Titeln följs av vilket kön 

talaren har,  K = kvinna och M = man. Därefter anges vilken ort som varje talare kommer 

ifrån, och varje orts närliggande städer anges inom parentes. Ett dialektprov från varje 

småländsk ort som finns representerad i Swedia har valts ut. I Swedia kan man välja mellan 

äldre och yngre talare. Jag har endast valt yngre talare eftersom jag ville att dialekterna som 

eleverna skulle få höra skulle vara så lika de dialekter som man i allmänhet möter i vardagen 

som möjligt.  

 

 

                                                 
3 Är det några särskilda dialektala drag, exempelvis ord och uttryck, som du tycker är speciella för din dialekt 
eller för de olika småländska dialekterna? (ge exempel)  
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Tabell 1: Dialektprov 

1. Arbete som personlig assistent (K)                 Väckelsång (Växjö) 
2. En vanlig dag på jobbet (M)   Torsås (Kalmar) 
3. Hundvalpen som inte var en hund (K)   Stenberga (Vetlanda) 
4. MC-körning (M)    Järsnäs (Jönköping) 
5. Demensvård (K)   Burseryd (Värnamo) 
6. Dotterns påhitt och bus (M)   Ankarsrum (Västervik) 
7. Tycker hästar det är kul med dressyr? (K)   Hamneda (Ljungby) 
 

Dialektproven som har använts i undersökningen finns transkriberade4, och i anslutningen till 

transkriberingarna ges exempel på småländska dialektala drag som återfinns i proven (se 

bilaga 2).  

 

3.2 Skolor och informanter 
Fem klasser i fem olika småländska gymnasieskolor i Älmhult, Jönköping, Växjö, Västervik 

och Kalmar har deltagit i undersökningen. Skolorna har valts ut efter deras tillgänglighet, det 

vill säga hur lätt det har varit att få kontakt med berörd personal, och hur enkelt det har varit 

att ta sig till respektive skola.  

Eleverna som valdes ut att delta i undersökningen går alla samhällsprogrammet med olika 

inriktningar. Elever ur årskurs ett, två och tre har deltagit i undersökningen. Totalt deltog 115 

informanter, varav 20 % pojkar och 80 % flickor (se tabell 2, nedan). Fördelningen mellan 

pojkar och flickor är således mycket ojämn, vilket kan tänkas påverka resultatet, eftersom 

flickor och pojkar eventuellt har olika attityder till dialekter. Resultatet kan eventuellt också 

påverkas av att informanterna går ett teoretiskt gymnasieprogram. Det är möjligt att elever 

som går praktiska gymnasieprogram har en annorlunda inställning till de småländska 

dialekterna. Dessa faktorer utreds dock inte närmare i den här undersökningen.  

                                                 
4 Transkriberingarna är liksom dialektproven hämtade från: http://swedia.ling.gu.se/ 
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Tabell 2: Beskrivning av informanterna 
 

 Älmhult Jönköping Växjö Västervik Kalmar Total 
 

 
 

Antal elever 18 26 20 25 26  115 
Antal pojkar  8 4 0 6 5 23 
Antal flickor  10 22 20 19 21 92 
 

 

Antal elever 1 11 10 9 8 39 
som har flyttat 
 
 

Medelålder 1,25 7,8  7 7 10,6 7,8 
vid flytt (år) 
 
 

 

Flytt: 
 

Inom Småland  3 4 2 1 10 
 
 

Till Småland 3 3 7 4 17 
från ett  
annat landskap  
 

Från Småland  3 3 
till Väster- 
götland   
 

Till Småland 2 2 4 
från ett annat   
land  
 

Från Småland  1 1 1 3 
till ett annat 
landskap  
och tillbaks 
igen 
 

Till Öland från 1 1 
ett annat  
landskap  
 

 

Totalt har 39 stycken, det vill säga 34 %, av informanterna flyttat någon gång i sitt liv, vilket 

är en förhållandevis stor del. Den totala medelåldern som ungdomarna har haft när de har 

flyttat är 7,8 år. Ungdomarna i Kalmar är de som har högst medelålder vid flytt, och lägst är 

medelåldern hos den elev i Älmhult som har flyttat två gånger. För ungdomarna i Jönköping, 

Växjö och Västervik är medelåldern omkring sju år. De flesta av ungdomarna som har flyttat 

har flyttat till Småland från ett annat landskap exempelvis Västergötland, Öland och Skåne, 

och en del har flyttat inom landskapets gränser. Tre ungdomar i Jönköpingsklassen har flyttat 

till grannlandskapet Västergötland, och en elev i Kalmarklassen är bosatt på Öland och har 

aldrig bott i Småland.  

Det finns inget i ungdomarnas enkätsvar som direkt tyder på att deras attityder till den 

egen dialekten eller till andra dialekter i Småland har påverkats av att de har flyttat. Dock 
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påverkar naturligtvis en flytt vilken dialekt man anser att man talar. Bor man exempelvis i 

Västergötland och inte i Småland som vissa elever i Jönköpingsklassen gör faller det sig 

naturligt att man kanske anser att man pratar mer västgötska än småländska eller att man 

blandar dialekterna. Detsamma gäller för ungdomarna i Kalmarklassen som bor eller har bott 

på Öland.  

 

4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av enkätundersökningen. Frågorna redovisas i tur och 

ordning efter hur de har ställts i enkäten.  

 

4.1 Attityder till den egna dialekten 

Informanterna har mestadels en neutral eller negativ inställning till den egna dialekten. Vissa 

ungdomar har en positiv inställning till den egna dialekten, och endast ett fåtal informanter i 

undersökningen är osäkra och kan inte redogöra för vad de tycker om den egna dialekten.   

 

4.1.1 Ungdomarnas dialekter    
Totalt 40 % av de tillfrågade ungdomarna anser att de talar småländska (se tabell 3, nedan). 

Stadsdialekter som talas i Jönköping, Västervik och Kalmar har några av informanterna 

preciserat genom att ange att de talar jönköpingska, västervikska eller kalmaritiska. 

Stadsdialekten i Kalmar, kalmaritiska5, har en stark ställning hos kalmarungdomarna. 

Ungdomarna i Växjö och Älmhult anger inte om de talar någon specifik dialekt för orten, men 

en informant i Växjö säger sig tala kalmaritiska.  

 

                                                 
5 Kalmaritiska fanns med som svarsexempel till frågan, vilket kan tänkas ha styrt kalmarungdomarnas svar.   
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Tabell 3: Informanternas dialekter 

 Älmhult Jönköping Växjö Västervik Kalmar  totalt 
 

 

Småländska 16 10 13 6 1 46 
 

Kalmaritiska 1 14 15 
 

Småländska / 1 4 3 4 1 13 
Annan dialekt6  
 

Jönköpingska 6    6 
 

Västervikska 5  5 
 

Småländska / 1 1 3 5 
Rikssvenska  
 

Västgötska  3    3 
 

Öländska 3 3 
 

Östgötska  2  2 
 

Rikssvenska  2   2 
 

Tjustmål / 1  1 
Östgötska  
 

Östgötska / 1  1 
Rikssvenska  
 

Ingen särskild  2 3 5 
dialekt  
 

Vet inte  1 2 4 1 8 
 

 

Ungdomarna i Älmhult är de som är mest ”överens” om vilken dialekt de talar då 89 % av 

älmhultseleverna säger sig tala småländska. Ungdomarna i Jönköping, Växjö och Kalmar är 

även de övervägande överens om vilka dialekter de talar, då den största andelen svar är 

småländska, jönköpingska och kalmaritiska.  

Informanterna i Västervik är de som har angett flest antal olika svarsalternativ. Att 

Västervik ligger nära gränsen till Östergötland och att dialekten är starkt påverkad norrifrån 

märks i ungdomarnas svar. 8 % av informanterna säger sig tala östgötska, 4 % blandar 

östgötska och rikssvenska och 16 % av informanterna anser att de blandar småländska och 

östgötska7. Av de informanter som angett att de inte vet vilken dialekt de talar är andelen 

störst i Västervik, där hela 16 % av ungdomarna svarar ”vet inte”. Totalt har endast 8 stycken 

                                                 
6 Dialekter som informanterna har angett att de blandar småländska med är: stockholmska, skånska, västgötska, 
östgötska och norrländska.    
7 Här räknas den informant med som säger sig tala Tjustmål och östgötska. Tjust är området i norra Kalmar län i 
vilket Västervik ligger.  
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deltagare (7 %) i undersökningen svarat ”vet inte” och hälften av dessa finns i 

västerviksklassen.  

Att dialekten i Jönköping påverkas västerifrån märks i jönköpingsungdomarnas svar 

eftersom 11,5 % anger att de talar västgötska, och lika stor andel säger sig blanda småländska 

och västgötska. Att dialekterna i Älmhult och Växjö påverkas söder ifrån märks dock inte i 

elevernas enkätsvar. I Kalmarklassen talar en del ungdomar öländska, vilket beror på att vissa 

bor på ön eller har flyttat därifrån till fastlandet. 

 

4.1.2 Värdering av den egna dialekten 
Drygt hälften av informanterna har en neutral inställning till den egna dialekten. 30,5 % av 

informanterna anser att den egna dialekten är ful eller bonnig, och 14 % har en positiv 

inställning till den ena dialekten. Endast ett fåtal av informanterna har svårt att redogöra för 

vad de tycker om den egna dialekten.    

Tabell 4: Inställningen till den egna dialekten 

 

Älmhult Jönköping Växjö Västervik Kalmar Total 
 

Positiv  4 (22,2 %) 3 (11,5 %) 3 (15 %) 5 (20 %) 1 (3,8 %) 16 (14 %) 
(fin) 
 
Negativ  5 (27, 8 %) 4 (15,4 %) 8 (40 %) 6 (24 %) 12 (46,2 %) 35 (30,5 %) 
(bonnig, ful) 
 
Neutral 9 (50 %) 17 (65,4 %) 9 (45 %) 14 (56 %) 11 (42,3 %) 60 (52 %) 
(Vanlig, okej) 
 
Osäker 0 (0 %) 2 (7,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (7,7 %) 4 (3,5) 
(Har ingen  
dialekt, 
Vet inte) 
 
Enligt tabellen ovan anser 52 % av informanterna att den egna dialekten är ”okej” och 

”vanlig”. Vad de tillfrågade menar med ”vanlig” skiftar. I Jönköping skriver en informant: 

”vanlig, annars är den väl rätt fin. Det har hänt att vi har träffat folk från andra ställen bl.a. 

från Småland och att de säger att vi låter som på TV”. En annan jönköpingsinformant skriver: 

”Eftersom alla häromkring pratar likadant så hör jag ingen speciell dialekt. Jag tycker det låter 

vanligt”. ”När man hör småländska på tv tycker jag att den är ganska töntig, men när jag är 

med kompisar så tänker man inte på det. Då verkar den vanlig” skriver en av informanterna i 

Älmhult. En av ungdomarna i Växjö skriver: ”jag tycker inte att jag pratar på ett visst sätt men 
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det tycker andra. Så jag kan inte själv avgöra om jag pratar vackert eller fult. Jag tycker det 

låter vanligt”. En västerviksinformant skriver: ”jag tycker att den är den vanligaste, alltså den 

som de i TV:n pratar. Utmärker sig inte på något sätt”. ”För oss som bor här är den ju vanlig. 

Men jag och mina vänner skämtar ofta om vår dialekt och överdriver den, vi tycker att den är 

töntig. Men det finns ju viss charm i den” skriver en av informanterna i Kalmar.  

Att den egna dialekten är ful, tråkig, jobbig eller bonnig tycker 30,5 % av de tillfrågade 

ungdomarna. Ful kan vara både positivt och negativt. En av kalmarinformanterna skriver: 

”Ful, men roligt ful man tänker inte själv på hur ful den låter, bara om man hör någon annan 

utifrån som säger något speciellt”. Dock är en ful, tråkig och jobbig dialekt något negativt för 

de flesta av ungdomarna. I Jönköping skriver en informant: ”det låter inte som en dialekt 

förrän jag kommer till sthlm, men då är den jobbig och ful även om det nog beror på att jag är 

ensam om att prata den”. ”jag försöker prata med så lite dialekt som möjligt men den är inte 

direkt vacker. Mest ful” skriver en av ungdomarna i Västervik.  

Det är främst ungdomarna i Älmhult och Kalmar som anser att den egna dialekten är 

”bonnig”. En elev i Älmhult skriver om den egna dialekten att den är: ”väldigt intetsägande, 

med en viss touch av bonde”. En annan berättar att: ”Man låter väldigt bonnig om man 

kommer till tex. Stockholm”. En av ungdomarna i Älmhult skriver: ”Ibland kan jag tycka att 

den är ful. Den låter lite ’bonnigt’. Men i jämförelse med skånskan är den fin”. Ungdomarna i 

Kalmar skriver om den egna dialekten: ”Den låter väldigt bonnig” och ”jag tycker 

kalmaritiska låter bondeaktigt”. En Kalmarelev skriver. ”jag pratar inte med så mycket dialekt 

men dock ibland. Om man hör den så låter den bonnig och jävligt irriterande. Man tycker det 

är pinsamt att prata så”. ”Nja, den är nog ganska bonnig och lite töntig, men inte den värsta 

man kan ha här i Småland” tycker en av ungdomarna i Kalmar.  

Det är relativt få av de tillfrågade ungdomarna som säger sig ha en positiv inställning till 

den egna dialekten, endast 14 %. Flest ungdomar i Älmhult och Västervik är positivt inställda 

till den egna dialekten, och ungdomarna i Kalmar är de som är minst positivt inställda. En 

informant i Västervik skriver: ”Jag gillar min dialekt, en som ingen annan har”, och en annan 

berättar att: ”Jag tycker om den dialekt jag pratar nu för det är en skön blandning och man 

sticker inte ut så mycket”. En av ungdomarna i Älmhult skriver: ”I och med att jag inte tänker 

på hur min dialekt är känns den bekväm och bra”.  

En liten del av de tillfrågade ungdomarna anser att de inte har någon dialekt och att de 

därför inte kan säga vad de tycker om den, eller att de helt enkelt inte vet vad de tycker om 

den egna dialekten. De flesta informanterna har således en åsikt om den egna dialekten. Den 

valigaste inställningen är att den egna dialekten är relativt neutral. Man tycker helt enkelt att 
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den är vanlig och okej. En liten del av de tillfrågade har en positiv inställning den egna 

dialekten och tycker att den är fin, men mer än dubbelt så många har en negativ inställning 

och anser att den egna dialekten är ful. Mest negativ inställning har ungdomarna i Kalmar, 

och neutralast inställning till den egna dialekten har ungdomarna i Jönköping. 

Älmhultsungdomarna är de som är mest positivt inställda till den egna dialekten.     

 

4.1.3 Dialekt och gemenskap 

40 % av ungdomarna anser att de känner större gemenskap tillsammans med människor som 

talar samma eller liknande dialekt som de själva gör, och 60 % hävdar att de inte gör det (se 

tabell 5, nedan). Det är ungdomarna i Älmhult som känner mest dialektal gemenskap. I 

Västervik är fördelningen mellan ja- och nejsvarande mycket jämn, men andelen ”ja” 

överväger. Bland kalmarinformanterna är andelen ”nej-svar” övervägande stor, och i 

Jönköping och Växjö är fördelningen mellan ”ja” och ”nej” förhållandevis jämn.    

Tabell 5: Känner du större gemenskap tillsammans med människor som talar samma, eller liknande, 
dialekt som du själv gör? 

Älmhult Jönköping Växjö Västervik Kalmar Totalt 
 
Ja 10 (55,6 %) 10 (38,5 %) 8 (40 %) 13 (52 %) 5 (19,2 %) 46 (40 %) 
 
Nej 8 (44,4 %) 16 (61,5 %) 12 (60 %) 12 (48 %) 21 (80, 8 %) 69 (60 %) 
 

Anledningar till att man känner större gemenskap säger ungdomarna vara att man kan känna 

sig mer ”hemma”, man behöver inte förklara eller förändra vissa ord, och det är ingen som 

kommenterar hur man pratar. En annan anledning kan vara att man känner gemenskap med 

familj och släktingar. En av informanterna från Kalmar som har svarat ”ja” på frågan skriver: 

”ja, det gör väl alla. Det känns hemma”. En informant från Älmhult skriver: ”ja, för de förstår 

vad jag säger. Åker jag till Stockholm måste jag verkligen anstränga mig för att bli förstådd 

och det är ruskigt irriterande”. En annan älmhultsinformant skriver: ”Ja det känns som man 

förstår den personen lättare och känner sig inte generad över sin bonnedialekt”.  En av 

ungdomarna i Jönköping med rötter i Blekinge skriver: ”ja, med tanke på min bakgrund. 

Blekingskan har för mig alltid stått för trygghet i och med att min familj pratar så (även jag 

när jag är där nere eller umgås med dem). Människor söderifrån känns mer sympatiska för 

mig”.  

Varför man inte känner större gemenskap med människor som talar samma dialekt som en 

själv gör är ungdomarna som svarat på enkäten förhållandevis överens om. Dialekt har enligt 
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de nejsvarande helt enkelt ingen betydelse i fråga om gemenskap. Flera ungdomar skriver: 

”nej, det har ingen betydelse” eller ”nej, det spelar ingen roll”. En jönköpingsinformant 

skriver: ”Nej, det spelar absolut ingen roll. Det är bara kul med andra dialekter, man kan 

jämföra hur olika man pratar fast man bor i samma land!”. En annan skriver: ”nej, det tycker 

jag inte spelar någon roll (gemenskap finner jag med människor som har liknande åsikter som 

jag bl.a.)”. I Västervik svarar en ungdom: ”i regel inte, men på ett annat ställe med någon man 

inte känner, så har det varit ett bra samtalsämne”. En informant i Växjö svarar: ”nej jag tror 

inte det. Bara för att man har samma dialekt behöver inte det betyda att man har större 

gemenskap med dem”.  

I enkätens föregående fråga var kalmarungdomarna de som hade mest negativ inställning 

till den egna dialekten i jämförelse de andra ungdomarna i undersökningen. En intressant 

iakttagelse är därför att det också är kalmarungdomarna som i den här frågan anger att de 

känner minst dialektal gemenskap. Ungdomarna i Kalmar ser inte den egna dialekten som 

något som skapar gemenskap mellan dem och andra människor, vilket kan bero på att de har 

en negativ inställning till den egna dialekten och därför inte tänker på den som något positivt i 

fråga om gemenskap. Dock anger även 61,5 % av  Jönköpingsungdomarna, som i föregående 

fråga visade sig vara de som hade mest neutral inställning till den egna dialekten i förhållande 

till de andra informanterna, att de inte känner mer gemenskap med människor som talar 

samma dialekt som de själva gör. Eventuellt bidrar jönköpingsungdomarnas neutrala 

inställning till den egna dialekten till att de känner sig bekväma med den och därför inte 

funderar på den i fråga om gemenskap. Älmhultsungdomarna som tidigare visat sig vara de 

som är mest positivt inställda till den egna dialekten är också de som känner mest dialektal 

gemenskap. Troligtvis bidrar deras positiva inställning till att de tänker på dialekten som 

något positivt i fråga om gemenskap.  

 

4.1.4 Dialekt och anpassning   

56,5 % av informanterna hävdar att de anpassar sin dialekt efter vem de pratar med, och 43,5 

% anser att de inte gör det. Det är flest informanter i Växjö som säger sig anpassa dialekten, 

men även ungdomarna i Älmhult svarar övervägande ”ja” på frågan om de anpassar sin 

dialekt. I Jönköping, Västervik och Kalmar är fördelningen mellan ja- och nejsvar mycket 

jämn, dock väger ja-svaren över något i Västervik.  

 

 



 

  23   

Tabell 6: Anpassar du dialekten efter vem du pratar med? 

Älmhult Jönköping Växjö Västervik Kalmar Totalt 
 
Ja 11 (61,1 %) 13 (50 %) 15 (75 %) 13 (52 %) 13 (50 %) 65 (56,5 %) 
 
Nej 7 (38,9 %) 13 (50 %) 5 (25 %) 12 (48 %) 13 (50 %) 50 (43,5 %) 
 
 

Det finns enligt de tillfrågade ungdomarna flera anledningar till varför man anpassar sin 

dialekt. Av de som har svarat att de anpassar sin dialekt anser 33,8 % att anpassningen sker 

automatiskt och omedvetet. Andra anledningar är enligt ungdomarna att man talar tydligare 

för att bli förstådd eller för att inte låta konstig. Det kan också vara så att man anpassar sin 

dialekt tillsammans med släktingar som pratar annorlunda. En informant i Jönköping skriver: 

”Det gör man väl omedvetet. Med mina kompisar pratar jag jönköpingska och mer utav 

blekingska när jag pratar med min släkt. På samma vis som man justerar sina ordval beroende 

på vem man pratar med (ålder, auktoritet etc.)”. En informant från Kalmar skriver: ”när jag 

jobbar (telefonförsäljare) brukar jag prata mer ordentligt typ ’rikssvenska’ / stockholmska för 

att folk ska höra vad jag säger”, och en annan skriver: ”ja när man pratar med folk från andra 

städer, för att inte låta konstig”. 

En annan anledning till att man kan anpassa dialekten kan vara för att man vill passa in. 

Två ungdomar skriver: ”Ja, jag är en dialektkameleont! Det är nog för att jag gillar att anpassa 

mig och smälta in bland andra. Så fort jag pratar med mina kompisar från sthlm pratar jag 

stockholmsdialekt” och ”om du umgås med några som pratar en annan dialekt i några dagar så 

blir det lätt att man faller in / försöker hänga på deras dialekt lite, för att liksom komma in mer 

i gänget”.  

De ungdomar som säger att de inte anpassar sin dialekt ger bland annat följande 

förklaringar till detta: ”Nej det gör jag inte, det är bara töntigt. Jag pratar likadant hela tiden”, 

”Nej! Jag pratar som jag gör och de får tycka vad de vill om det. Jag ber inte andra att ändra 

på sina dialekter” och ”Nej aldrig. Man kanske blir påverkad lite med det är inget jag gör med 

flit bara för att ’passa in’”.  

Stor del av ungdomarna anpassar sin dialekt efter vem de pratar med, även om vissa av 

dem inte är riktigt medvetna om varför de gör det. Klart är att flera av ungdomarna ändå är 

medvetna om att de inte pratar likadant med alla människor, att man anpassar sitt språk efter 

mottagaren och så även sin dialekt. Man vill bli förstådd i exempelvis situationer som har med 

arbete att göra, och man vill slippa höra kommentarer om att man pratar annorlunda eller 
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konstigt. Man anpassar sig helt enkelt därför att man vill att mottagaren ska kunna 

koncentrera sig på innehållet i det man säger eller därför att man vill bli tagen på större allvar.  

 

4.2 Attityder till olika småländska dialekter  

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningens andra och tredje del. Först 

redovisas ungdomarnas svar i enkätens andra del i vilken de värderade dialekterna i följande 

orter: Jönköping, Värnamo, Västervik, Ljungby, Vetlanda, Växjö, Kalmar och Älmhult. 

Därefter redovisas informanternas värderingar av de sju småländska dialektproven, och 

slutligen redogörs för hur eleverna har fyllt i sina svar på kartan i anslutning till de 

småländska dialektproven.     

4.2.1 Värdering av småländska dialekter 
Gemensamt för informanterna i Älmhult, Jönköping och Växjö är att de i den här frågan 

värderar den dialekt som talas i den ort där de själva går i skolan högt (se tabell 7, 8, 9, 

nedan). Faktum är att de värderar denna dialekten högre än alla de andra dialekterna. I Växjö 

är dock konkurrensen mellan dialekterna i Växjö och  Kalmar stor (se tabell 9). 

Tabell 7: Älmhultselevernas värdering av småländska dialekter   

Dialektområde plus (+)  minus (-)  vet ej 
 

Jönköping  10  3  5 
Värnamo  4  6  8 
Västervik  5  1  12 
Ljungby   10  6  2 
Vetlanda  1  5  12 
Växjö  11  4  3 
Kalmar   9  7  2 
Älmhult   15  1  2 
 

 

Älmhultsungdomarna värderar förutom dialekten i Älmhult även dialekterna i Växjö, Ljungby 

och Jönköping relativt högt (se tabell 7, ovan). Dialekten i Kalmar värderas lägst, och svårast 

att värdera för ungdomarna i Älmhult är dialekterna i Västervik och i Vetlanda. En del 

ungdomar har skrivit korta motiveringar till sina värderingar. En informant som har satt plus 

för dialekten i Jönköping motiverar det kort och gott med: ”Stefan Liv”8. 

Älmhultsungdomarna är mestadels positivt inställda till granndialekten i Ljungby, vilket bland 

annat motiveras med: ”helt okej, liknar vår dialekt i Älmhult”. Det samma gäller för dialekten 

                                                 
8 Stefan Liv är ishockeymålvakt i jönköpingslaget Hv71 
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i Växjö och det motiveras bland annat med: ”känns inte lika småländskt”. Den egna dialekten 

i Älmhult värderas som sagt högt, och några motiveringar till detta är: ”jag är uppvuxen med 

den dialekten så därför tycker jag om den väldigt mycket” och ”självklart trivs man med sin 

egen dialekt”.  

Tabell 8: Jönköpingselevernas värdering av småländska dialekter  

Dialektområde plus (+)  minus (-)  vet ej 
 

Jönköping  18  4  4 
Värnamo  7  4  15 
Västervik  3  2  21 
Ljungby   5  1  20 
Vetlanda  8  7  11 
Växjö  9  3  14 
Kalmar   10  7  9 
Älmhult   2  4  20 
 

 

Jönköpingsungdomarna är precis som ungdomarna i Älmhult positivt inställda till dialekten 

som talas i den stad där de själva går i skolan (se tabell 8, ovan) . Detta motiveras bland annat 

med: ”jag tycker att dialekten i Jönköping är mest normal”. Granndialekten i Vetlanda är 

jönköpingsungdomarna både positivt och negativt inställda till. En informant som har gett 

dialekten i Vetlanda plus motiverar det med: ”fin och bra, man har ju hört Lena PH”9. En 

annan som har gett vetlandadialekten minus motiverar det ungefär likadant: ”den förknippar 

jag med Lena PH, inte fint!”. Till dialekten i Kalmar har ungdomarna i Jönköping en tämligen 

positiv inställning. En informant motiverar det med: ”en väldigt egen dialekt, har kompisar 

där, därför gillar jag det nog mest”. Dock är dialekterna i Vetlanda och Kalmar också de 

dialekter som jönköpingsungdomarna värderar lägst. Dialekten i Västervik är den som 

jönköpingsinformanterna har svårast att värdera.   

Tabell 9: Växjöelevernas värdering av småländska dialekter 

Dialektområde plus (+)  minus (-)  vet ej 
 

Jönköping  6  1  13 
Värnamo  2  4  14 
Västervik  2  1  17 
Ljungby   2  4  14 
Vetlanda  4  3  13 
Växjö  11  3  6 
Kalmar   10  6  4 
Älmhult   6  5  9 
 

                                                 
9 Lena Ph (Philipsson) är en artist född och uppvuxen i Vetlanda  



 

  26   

Informanterna i Växjö har en positiv inställning till växjödialekten, så även till dialekten i 

Kalmar (se tabell 9, ovan). Trots det är det ändå kalmardialekten som flest antal 

växjöungdomarna ger minus. Andelen ”vet ej-svar” är relativt hög i fråga om de flesta 

dialekterna förutom de i Växjö och Kalmar. Dialekten i Västervik är dock den som 

växjöungdomarna har svårast att värdera. Ungdomarna i Växjö har varit försiktiga med att 

motivera sina svar. Mest motiveringar har givits till dialekten i Kalmar. En informant som har 

gett dialekten plus tycker att: ”de pratar normalt” och en annan skriver: ”Fin, men ändå jobbig 

ibland”. En informant som har gett kalmardialekten minus motiverar det med: ”jag tycker nog 

att kalmardialekten är den fulaste av alla dialekter i Sverige”.  

I motsats till ungdomarna i Älmhult, Jönköping och Växjö värderar informanterna i 

Västervik och Kalmar den dialekt som talas i den stad där de själva går i skolan lågt (se tabell 

10, 11, nedan). Ungdomarna i Västervik och i Kalmar värderar den egna dialekten lägst av 

alla dialekterna i frågan. Högst värderar dessa istället dialekten som talas i 

jönköpingsområdet.   

Tabell 10: Västervikselevernas värdering av småländska dialekter 

Dialektområde plus (+)  minus (-)  vet ej 
 

Jönköping  9  8  8 
Värnamo  5  3  17 
Västervik  3  18  4 
Ljungby   0  4  21 
Vetlanda  6  7  12 
Växjö  6  9  10 
Kalmar   9  15  1 
Älmhult   1  4  20 
 

 

Informanterna i Västervik värderar dialekterna i Jönköping och Kalmar högst, även om många 

ungdomar i Västervik ändå har en negativ inställning till kalmardialekten (se tabell 10, ovan). 

Lägst värderas som sagt dialekten i Västervik, tätt följd av den i Kalmar. Ljungby är det 

dialektområde som västerviksinformanterna har svårast att värdera. Den positiva inställning 

till dialekten i Jönköping motiveras bland annat med att dialekten där är ”grymt skön”. 

Dialekten i Kalmar har en västerviksinformant gett minus därför att: ”jag tänker på en person 

som jag ogillar”. Dialekten i Västervik anses ”alldeles för grov och ful”, dock har ett fåtal 

ungdomar värderat den egna dialekten positivt och en informant motiverar det så här: ”en 

dialekt från en håla, men det är min håla”.  
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Tabell 11: Kalmarelevernas värdering av småländska dialekter 

Dialektområde plus (+)  minus (-)  vet ej 
 

Jönköping  10  8  8 
Värnamo  2  6  18 
Västervik  2  17  7 
Ljungby   0  6  20 
Vetlanda  2  10  14 
Växjö  8  12  6 
Kalmar   2  21  3 
Älmhult   1  8  17 
 

 

Enligt tabell 11 (ovan) värderar ungdomarna i Kalmar precis som ungdomarna i Västervik 

dialekten i Jönköping högt, bland annat därför att den har: ”lite av göteborgskans glädje”. I 

Kalmar är ungdomarna negativt inställda till den egna dialekten och till dialekten i Västervik. 

Dialekten i Västervik anses: ”charmig, men ändå jobbig att lyssna på”. Om dialekten i Kalmar 

skriver ungdomarna: ”hatar kalmaritiska”, ”låter bonnigt” och ”låter skitfult”. Till dialekten i 

Växjö har kalmarungdomarna mestadels en negativ inställning vilket bland annat motiveras: 

”inte fint, men ändå den finaste i Småland” och ”låter väldigt bonnigt”. En informant som 

tycker om dialekten i Växjö talar om att han/hon ”gillar Ola Salos10 dialekt”.  

Tabell 12: 115 elevers värdering av småländska dialekter  

Dialektområde plus (+)  minus (-)  vet ej 
Jönköping  53  24  38 
Värnamo  20  23  72 
Västervik  15  39  61 
Ljungby   17  21  77 
Vetlanda  21  32  62 
Växjö  45  31  39 
Kalmar   40  56  19 
Älmhult   25  22  68 
 

Sett till hur informanterna helhetsmässigt värderar de småländska dialekterna är dialekten i 

jönköpingsområdet den som värderas högst (se tabell 12 ovan). 46,1 % av ungdomarna 

värderar jönköpingsdialekten positivt. Dialekten i Växjö värderar 39,1 % av ungdomarna 

positivt, och 34,8 % av ungdomarna värderar dialekten i Kalmar positivt. Dialekten i Kalmar 

är dock även den dialekten som värderas lägst helhetsmässigt då 48,7 % av ungdomarna ger 

den minus. Dialekten i Ljungby är den som ungdomarna har haft svårast att värdera då hela 67 

                                                 
10 Ola Salo (född Svensson) är uppvuxen i Rottne utanför Växjö och är frontman i bandet ”The Ark”.  
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% svarar ”vet inte”. Överlag värderar ungdomarna dialekter som talas i större orter högre än 

de som talas i mindre orter. 

Om endast de ungdomar som har svarat ”plus” eller ”minus” hade räknats med i resultatet 

hade det i vissa fall kunnat se annorlunda ut. Ett ”vet ej svar” har dock tolkats som att 

ungdomarna ändå har tagit ställning och helt enkelt inte vet vad de tycker om dialekten i 

fråga. Därför har också ”vet ej svaren” räknats med i resultatet. Resultatet visar att det 

framförallt är dialekter i mindre orter som ungdomarna inte har kunnat ge varken ”plus” eller 

”minus”. Det beror troligtvis på att ungdomarna sällan besöker dessa orter om de inte själva 

bor i närheten av dem.       

 

4.2.2 Värdering av småländska dialektprov  
Enligt tabell 13 (nedan) värderar informanterna i Älmhult dialekterna som talas i de ljudprov 

som kommer från Väckelsång utanför Växjö och Järsnäs utanför Jönköping högst. Även den 

närliggande dialekten i Hamneda värderas relativt högt. Dock är Hamnedadialekten också den 

dialekt som Älmhultsungdomarna har svårast att värdera. De dialekter som ungdomarna i 

Älmhult värderar lägst är de i Stenberga, Torsås och Ankarsrum. 

Tabell 13: Älmhultselevernas värdering av småländska dialektprov 

Dialektprov  plus (+)  minus (-)  vet ej 

1. Väckelsång (Växjö) 13  2  3 
2. Torsås (Kalmar) 6  11  1 
3. Stenberga (Vetlanda) 3  12  3 
4. Järsnäs (Jönköping) 13  3  2 
5. Burseryd (Värnamo) 6  8  4 
6. Ankarsrum (Västervik) 7  10  1 
7. Hamneda (Ljungby) 9  2  7 
 

Informanterna i Jönköping värderar i ljudprovet den dialekt som talas närmast Jönköping 

högst, dialekten i Järsnäs (se tabell 14, nedan). Lägst värderas dialekten i Ankarsrum tätt följt 

av dialekterna i Stenberga och Torsås. Jönköpingsungdomarna har liksom 

Älmhultsungdomarna svårast att värdera dialekten i Hamneda.  



 

  29   

Tabell 14: Jönköpingselevernas värdering av småländska dialektprov 

Dialektprov  plus (+)  minus (-)  vet ej 

1. Väckelsång (Växjö) 10  12  4 
2. Torsås (Kalmar) 9  16  1 
3. Stenberga (Vetlanda) 6  17  3 
4. Järsnäs (Jönköping) 17  3  6 
5. Burseryd (Värnamo) 9  15  2 
6. Ankarsrum (Västervik) 6  19  1 
7. Hamneda (Ljungby) 10  7  9 
 

I Växjö värderar informanterna dialekten som talas i Hamneda högst och dialekten i 

Stenberga lägst (se tabell 15, nedan). Även dialekten i Väckelsång, som ligger nära Växjö, 

värderar ungdomarna lågt, liksom dialekterna i Burseryd och Ankarsrum. Svårast att värdera 

för eleverna i Växjö är dialekten som talas i Järsnäs utanför Jönköping.   

Tabell 15: Växjöelevernas värdering av småländska dialektprov 

Dialektprov  plus (+)  minus (-)  vet ej 

1. Väckelsång (Växjö) 4  12  4 
2. Torsås (Kalmar) 6  8  6 
3. Stenberga (Vetlanda) 2  14  4 
4. Järsnäs (Jönköping) 7  5  8 
5. Burseryd (Värnamo) 4  11  5 
6. Ankarsrum (Västervik) 5  13  2 
7. Hamneda (Ljungby) 9  7  4 
 

Högst värderar informanterna i Västervik dialekten i Hamneda, men denna dialekten är också 

den som ungdomarna har svårast att värdera (se tabell 16, nedan). Dialekterna i Torsås och 

Burseryd värderas också högt av Västervikseleverna. Lägst värderar informanterna i 

Västervik den dialekt som talas närmast deras egen ort, den i Ankarsrum, tätt följt av 

dialekten i Stenberga utanför Vetlanda. 

Tabell 16: Västervikselevernas värdering av småländska dialektprov 

Dialektprov  plus (+)  minus (-)  vet ej 

1. Väckelsång (Växjö) 7  14  4 
2. Torsås (Kalmar) 8  14  3 
3. Stenberga (Vetlanda) 2  19  4 
4. Järsnäs (Jönköping) 7  11  7 
5. Burseryd (Värnamo) 8  13  4 
6. Ankarsrum (Västervik) 3  20  2 
7. Hamneda (Ljungby) 9  8  8 
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Enligt tabell 17 (nedan) värderar kalmarinformanterna dialekten i Järsnäs utanför Jönköping 

högst. Lägst värderas dialekterna i Burseryd, Ankarsrum och Stenberga. Dialekten i Hamneda 

är den som kalmarungdomarna har svårast att värdera.    

Tabell 17: Kalmarelevernas värdering av småländska dialektprov 

Dialektprov  plus (+)  minus (-)  vet ej 

1. Väckelsång (Växjö) 3  18  5 
2. Torsås (Kalmar) 6  18  2 
3. Stenberga (Vetlanda) 2  21  3 
4. Järsnäs (Jönköping) 13  8  5 
5. Burseryd (Värnamo) 1  22  3 
6. Ankarsrum (Västervik) 4  21  1 
7. Hamneda (Ljungby) 11  8  7 
 

Det dialektprov som informanterna totalt sett värderar högst är prov nummer fyra, som talas 

av en man i Järsnäs utanför Jönköping (Se tabell 18, nedan). 49,6 % av ungdomarna ger denna 

dialekten plus. Dialekterna i Stenberga utanför Vetlanda och i Ankarsrum utanför Västervik är 

de som värderas lägst av informanterna totalt sett, då hela 72,2 % ger dessa dialekter minus. 

Dialekten i Hamneda utanför Ljungby är den dialekt som informanterna har svårast att 

värdera då 30,4 % av deltagarna har ringat in ”vet ej”. Dock värderar 41,7 % av informanterna 

dialekten i Hamneda positivt.     

Tabell 18: 115 elevers värdering av småländska dialektprov 

Dialektprov  plus (+)  minus (-)  vet ej 

1. Väckelsång (Växjö) 37  58  20 
2. Torsås (Kalmar) 35  67  13 
3. Stenberga (Vetlanda) 15  83  17 
4. Järsnäs (Jönköping) 57  30  28 
5. Burseryd (Värnamo) 28  69  18 
6. Ankarsrum (Västervik) 25  83  7 
7. Hamneda (Ljungby) 48  32  35 
 

I likhet med hur ungdomarna värderade dialekterna i föregående fråga värderas även nu den 

dialekt som talas i jönköpingsområdet högst. Tidigare värderades kalmardialekten lägst följt 

av dialekten i Västervik, men när ungdomarna nu har lyssnat på de olika dialektproven 

värderas istället dialekterna utanför Vetlanda och Västervik lägst. Andelen ”vet ej-svar” är 

inte lika hög i den här frågan som de var i föregående fråga, dock är det precis som i 

föregående fråga den dialekt som talas i Ljungbyområdet som ungdomarna har svåras att 

värdera. Även i den här frågan hade resultatet kunnat se annorlunda ut om ”vet ej svaren” 

hade uteslutits. De har dock räknats av samma anledning som i föregående fråga. Ett ”vet ej 
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svar” tolkas som att ungdomarna har tagit ställning genom att helt enkelt tala om att de inte 

vet vad de tycker om en viss dialekt.  

4.2.3 Karta till dialektprov 

I enkätens sista fråga spelades sju småländska dialektprov upp. Informanterna skulle värdera 

dessa (se ovan 4.2.2) och skriva ut på en karta var de trodde att varje dialektprov hörde 

hemma. Det är ytterst få ungdomar som har lyckats placera ut något av dialektproven helt rätt 

på kartan, men många har varit på god väg och placerat vissa av proven i närheten av rätt ort. 

Nedan redovisas vilka dialektprov ungdomarna har haft lättast respektive svårast att placera ut 

på kartan, och var i landskapet de tror att de dialektprov som de har markerat fel på kartan 

istället talas. Kartor på vilka informanternas svar finns markerade bifogas som bilaga (se 

bilaga 3).     

Gemensamt för ungdomarna i undersökningen oberoende av vilken ort de kommer ifrån är 

att de flesta känner igen dialekten som talas i dialektprov sex och som kommer ifrån 

Ankarsrum utanför Västervik. Denna dialekt markerar flest informanter relativt rätt på kartan i 

närheten av Västervik. Utöver denna dialekten känner ungdomarna i Jönköping, Växjö, 

Västervik och Kalmar även igen de dialekter som talas i närheten av deras respektive skolort. 

Ungdomarna i Älmhult känner utöver dialekten utanför Västervik igen dialekten som talas i 

Jönköpingsområdet. Även ungdomarna i Västervik känner igen dialekten i 

Jönköpingsområdet och i viss mån även den som talas utanför Vetlanda.  

Det dialektprov som ungdomarna har svårast att placera i närheten av rätt ort på kartan är 

prov nummer sju som talas av en kvinna i Hamneda utanför Ljungby. Utöver det har många 

ungdomar också svårt att placera den dialekt som talas i prov nummer fem och hör hemma i 

Burseryd utanför Värnamo. Jönköpingsungdomarna har även svårt att placera dialekten som 

talas i prov nummer två och hör hemma i Torsås utanför Kalmar. Ungdomarna i Älmhult har 

med undantag för dialekterna utanför Jönköping och Västervik svårt att placera de övriga 

dialekterna i närheten av rätt ort på kartan. I Växjö och Kalmar har informanterna förutom 

dialekten utanför Västervik och dialekten som talas i närheten av deras egen ort i likhet med 

älmhultsungdomarna svårt att placera de övriga dialekterna på kartan.  

De dialektprov som ungdomarna placerar fel på kartan placeras ofta lite varstans i 

landskapet, och det är inte alltid lätt att se några tydliga tendenser. Dialekten som hör hemma 

utanför Växjö placeras av flera ungdomar i närheten av Ljungby. Den dialekt som talas i 

Torsås utanför Kalmar placeras i viss mån relativt rätt i närheten av Kalmar, men också i 

närheten av Oskarshamn och på Öland. Somliga ungdomarna i Västervik och Kalmar placerar 
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dialekten utanför Vetlanda rätt, med de flesta informanterna placerar denna dialekt utspridd på 

olika orter i landskapet. Ungdomarna i Älmhult, Jönköping och Västervik känner som sagt 

igen dialekten som talas utanför Jönköping och placerar den ofta rätt på kartan, men vissa av 

informanterna i Växjö och Kalmar tror istället att denna dialekt hör hemma i närheten av 

deras egen ort. De två dialektproven som eleverna har allra svårast att placera rätt och som hör 

hemma i Hamneda och Burseryd placeras mycket utspridda över hela landskapet, och det är 

därför svårt att se några tydliga tendenser var ungdomarna kan tänkas tro att dessa dialekterna 

hör hemma. Dialekten som talas utanför Västervik känner som sagt de flesta informanterna 

igen men de som ändå har placerat den någon annanstans på kartan tror att den talas i 

Västergötland, Östergötland, Oskarshamn eller i Kalmar.  

Gemensamt för ungdomarna i Jönköping, Växjö, Västervik och Kalmar är således att de 

placerar den dialekt som talas närmast den stad där de själva går i skolan i tämligen rätt, och 

att de även placerar dialekten som hör hemma utanför Västervik förhållandevis rätt på kartan. 

Eleverna i Västervik och Älmhult placerar dialekten utanför Jönköping mer eller mindre rätt 

på kartan. Med undantag för den dialekt som talas i närheten av den stad där ungdomarna 

själva går i skola, samt dialekten utanför Västervik och i viss mån den utanför Jönköping, har 

ungdomarna i undersökningen svårt att placera de småländska dialekterna som de har fått höra 

i dialektproven. Den dialekt som ungdomarna i de två föregående frågorna haft svårast att 

värdera är också den dialekt som de i den här frågan har svårast att placera ut på kartan, 

dialekten som hör hemma utanför Ljungby.   

 

5 Diskussion och slutsatser av resultatet  

I det här kapitlet diskuteras undersökningens resultat och vissa slutsatser kommer att dras. 

Avslutningsvis diskuteras uppsatsen i sig, och en kort sammanfattande avslutning kommer att 

ges.  

5.2 Attityder till den egna dialekten  

Utifrån resultatet på enkätens första till och med fjärde fråga kan vissa slutsatser angående hur 

medvetna gymnasieungdomar är om sin egen dialekt och hur de förhåller sig till den egna 

dialekten dras. Endast 7 % av informanterna svarar att de inte vet vilken dialekt de själva 

talar, och 4 % hävdar att de inte pratar någon särskild dialekt. 89 % av ungdomarna i 

undersökningen anser sig följaktligen medvetna om vilken dialekt de själva talar. 
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Hur förhåller sig då de tillfrågade gymnasieeleverna till sina dialekter? 52 % av 

informanterna anser att den egna dialekten är ”vanlig” eller ”okej”, vilket är förhållandevis 

neutrala begrepp. Att man tycker att dialekten är vanlig kan vara en följd av att man inte 

tänker så mycket på sin dialekt, eller att man helt enkelt känner sig tillfreds med den. En elev 

skriver: ”eftersom alla häromkring pratar likadant så hör jag ingen speciell dialekt. Jag tycker 

det låter vanligt”, vilket tyder på att man är en del av den språkgemenskap som finns inom 

varje dialekt och att man känner en dialektal samhörighet. Så länge dialekten känns vanlig 

finns det ingen anledning att ifrågasätta den, eftersom en vanlig dialekt inte sticker ut från 

mängden, åtminstone inte så länge som man befinner sig tillsammans med andra som pratar 

likadant som en själv.  

Inställningen att den egna dialekten är vanlig är dock ofta tvetydig. Man kan se hur 

’statusprincipen’ och ’samhörighetsprincipen’ konkurrerar (Andersson 2004 s. 142). En av 

ungdomarna i Jönköping säger att dialekten är vanlig men ändå fin, och att det händer att 

människor säger att den låter som den på teve. En av informanterna i Älmhult säger att 

småländska låter töntigt på teve, men tillsammans med kompisarna låter den vanlig. Status är 

att prata ”som de på teve gör”, det vill säga standardspråk, men om man istället hör 

småländska på teve kan man tycka att dialekten är ful och har lägre status, samtidigt som 

dialekten får högre status tillsammans med vänner som man känner dialektal samhörighet 

tillsammans med.  

På frågan vad ungdomarna tycker om sin egen dialekt är det endast 15 % som svarar att de 

tycker att den är fin eller att de tycker om den, men 30,5 % hävdar att det tycker att den egna 

dialekten är ful, tråkig eller jobbig. Den egna dialekten kan som en informant i Jönköping 

säger kännas ful i jämförelse med stockholmska, vilket tyder på att man anser att den egna 

dialekten har lägre status än den som talas i huvudstaden. Att vissa ungdomar tycker att 

småländskan känns ”bonnig” kan också vara ett tecken på att dialekten har låg status. Som 

synes i resultatet är det främst informanterna i Älmhult och Kalmar som hävdar att de tycker 

att den egna dialekten är bonnig. Älmhultsinformanterna är överlag mer positivt inställda till 

den egna dialekten än vad ungdomarna i Kalmar är, vilket också skulle kunna vara ett tecken 

på att även begreppet bonnig har en positivare betydelse i Älmhult än i Kalmar. Dock finns 

det inga klara resultat som visar att så är fallet, men det är ändå en intressant tanke att lyfta 

fram.  

Sammanfattningsvis har drygt hälften att de tillfrågade ungdomarna en neutral inställning 

till den egna dialekten. En liten del har en positiv inställning till den, och knappt en tredjedel 

av ungdomarna har en negativ inställning till den egna dialekten. Endast ett fåtal har svårt att 
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redogöra för vad de tycker om sin dialekt. Mest positiva är ungdomarna i Älmhult. Mest 

negativa är ungdomarna i Kalmar och mest neutrala är Jönköpingsungdomarna. Kanske kan 

den positiva inställningen till dialekten i Älmhult bero på att fördelningen mellan antal pojkar 

och antal flickor var jämnare i älmhultsklassen än i de övriga klasserna i undersökningen. 

Eventuellt har pojkar en positivare syn på den egna dialekten än vad flickor har. Det är inget 

som undersöks närmare inom ramen för den här uppsatsen, men det kan likväl vara en viktig 

iakttagelse.  

Angående dialekt och gemenskap hävdar större delen av ungdomarna, 60 %, att de inte 

känner större gemenskap med människor som talar samma dialekt som de själva gör. Enligt 

dem har dialekt inget med gemenskap att göra, vilket torde vara ett tecken på att ungdomar 

idag ”umgås över gränserna”. Man har helt enkelt kontakt med människor runt om i landet 

och kanske över hela världen, vilket gör att språkliga gränser kan suddas ut. Dock anser 40 % 

av de tillfrågade ungdomarna att dialekt ändå spelar roll i fråga om gemenskap eftersom man 

känner sig mer hemma, man behöver inte anpassa sin dialekt och det är heller ingen som 

kommenterar om man pratar ”konstigt”. Vad säger detta då om hur eleverna förhåller sig till 

den egna dialekten? Är de ungdomar som har svarat att de inte känner större gemenskap 

tillsammans med andra människor som talar samma dialekt tryggare med sin egen dialekt än 

de som har svarat att de känner större gemenskap? Eller är det så att de som svarar att de 

känner större gemenskap tillsammans med människor som talar samma dialekt som de själva 

gör helt enkelt är mer medvetna om den egna dialekten? Det vågar jag inte svara på, men en 

slutsats som man kan dra är att de 40 % som svarar att de känner större gemenskap 

tillsammans med andra som talar samma dialekt är medvetna om att språket och dialekten är 

en del av vår identitet och av vår trygghet (se Einarsson 2004 s. 203ff). Hos dessa ungdomar 

är troligtvis ’samhörighetsprincipen’ också viktigare än ’statusprincipen’, eftersom de 

tillsammans med likasinnade dialekttalare känner sig mer hemma. 

Större delen (56,5 %) av ungdomarna i undersökningen hävdar att de anpassar sin dialekt 

efter vem de pratar med, vilket tyder på att ungdomarna är medvetna om sin dialekt. Dock 

hävdar flera av ungdomarna att de inte vet varför de anpassar sig utan att det sker automatiskt 

och omedvetet. Kanske anses det vara lite fult att anpassa sin dialekt, eftersom det då kan 

uppfattas som om man ”gör sig till”? Att man anpassar sitt språk och sin dialekt efter vem 

man talar med och i vilken situation man befinner sig är dock för flera ungdomar en 

självklarhet eftersom man inte pratar likadant med alla människor.  
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5.3 Attityder till olika småländska dialekter  

Hur ungdomar i Småland värderar olika dialekter inom landskapets gränser framgår av 

resultatet i enkätens andra och tredje del. Även om de flesta ungdomarna tidigare i 

undersökningen angett att de tycker att den egna dialekten är vanlig eller ful värderar 

ungdomarna i Älmhult, Jönköping och Växjö den dialekt som talas i den stad där de själva går 

i skolan högst i förhållande till de andra dialekterna i frågan. En slutsats man kan dra av detta 

är att ungdomarna på dessa orter ofta är neutralt eller negativt inställda till den dialekt som de 

själva talar, men när dialekten ställs i förhållande till andra dialekter är de ändå stolta över den 

och värderar den högt. Även i detta fallet kan man se hur status och samhörighet konkurrerar 

med varandra. Man vet helt enkelt om att den egna dialekten har låg status i förhållande till 

”finare” dialekter och till standardspråket, men när den egna dialekten jämförs med andra 

dialekter känner man ändå samhörighet med den ”stora massan” som talar den egna dialekten.   

 I Västervik och Kalmar är läget dock annorlunda mot hur det ser ut för ungdomarna i 

Älmhult, Jönköping och Växjö. Ungdomarna i Västervik och Kalmar värderar den egna 

dialekten lågt i förhållande till andra dialekter i landskapet. De anser att den egna dialekten är 

ful och bonnig i förhållande till andra dialekter i Småland, och istället tycker de att dialekten i 

Jönköping är landskapets finaste. Ser man till hur alla ungdomar i undersökningen har 

värderat dialekterna helhetsmässigt stämmer det överens med vad ungdomarna i Västervik 

och Kalmar tycker. Dialekten i Jönköping är nämligen den som av ungdomar i Småland 

värderas högst. Lägst värderas dialekten i Kalmar följt av den i Västervik. Kanske är det så att 

ungdomarna i Västervik och Kalmar känner på sig att deras dialekt har lägre status, eller är 

det så att deras negativa inställning till de egna dialekterna ”smittar av sig”? Ser man till vilka 

olika småländska dialektala drag som finns representerade i dialekterna i Jönköping, 

Västervik och Kalmar är en av de största skillnaderna dialekterna emellan hur man uttalar r 

(Pamp 1978). I Kalmar har man tungrots-r, och r faller ofta bort i slutet av stavelser. I 

Västervik fördelas tungspets-r och tungrots-r enligt götareglen, och r uttals snarlikt w. I 

Jönköping använder man tungspets-r, vilket i högre grad än tungrots-r påminner om 

standardspråket. Eftersom standardspråk har högre status än dialekter kan det också påverka 

att den dialekt i Småland som mer än de andra dialekterna påminner om standardspråket är 

den som också anses ha högst status.   

Att dialekten i Jönköping av ungdomarna anses har högre status än dialekterna i Kalmar 

och Västervik kan också bero på att dialekterna påverkas av olika språkområden. Dialekten i 

Jönköping hör som sagt dialektalt samman med dialekterna i västra Sverige, och dialekterna i 
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Kalmar och Västervik hör samman med dialekterna nordöst om Småland. I allmänhet tycker 

vi svenskar bättre om landets västra dialekter än vad vi tycker om de östra, och det samma 

gäller för ungdomarnas inställning till dialekterna i Småland. En allmän syn på den egna orten 

skulle också kunna påverka inställningen till dialekten. Jönköping och Växjö är småländska 

städer som expanderar, och tack vare Ikeas grundare Ingvar Kamprad är Älmhult en välkänd 

ort. Västervik och Kalmar är städer som kan tänkas stå lite i skym undan, vilket kan bidra till 

att inställningen till den egna dialekten i Älmhult, Jönköping och Växjö är positivare än den i 

Västervik och Kalmar.  

De motiveringar som ungdomarna ger till varför de gillar eller ogillar en viss dialekt 

hänger ofta samman med tidigare erfarenheter eller fördomar, och precis som Einarsson 

(2004) betonar är inställningen till en viss dialekt nära knuten till inställningen som man har 

till en viss människa eller vissa människor. Exempelvis gillar eller ogillar en del ungdomar 

dialekten i Vetlanda på grund av att de förknippar den dialekten med Lena Ph, och deras 

inställning till vetlandadialekten blir därför beroende av om de gillar eller ogillar henne. 

Någon gillar dialekten i Kalmar därför att han eller hon har vänner där, och någon ogillar 

samma dialekt eftersom han eller hon har ovänner där. Människors åsikter om olika dialekter 

blir därför väldigt individuella, men trots det pekar ungdomarnas attityder åt samma håll. I 

Småland värderas helt enkelt jönköpingsdialekten högst, och lägst värderas dialekten i 

Kalmar.   

När ungdomarna värderade de olika dialektområdena var frekvensen av ”vet ej svar” 

betydligt högre än vad den var när de fick lyssna på dialektprov och värdera dessa. En slutsats 

man kan dra av det är att många ungdomar inte på rak arm vet hur de olika dialekterna i 

landskapet låter, eller att de inte hör någon vidare skillnad på dessa, vilket skulle kunna tolkas 

som att de inte är särskilt medvetna om småländskans variation. Diskussionsmässigt är det 

dock viktigt att betona att de orter som ungdomarna först värderade inte helt överensstämmer 

med orterna från vilka dialektproven de senare värderade kommer, och därför är det inte 

heller exakt samma dialekter som de värderar i de båda frågorna. Orterna och dialektproven är 

dock hämtade inom samma områden, vilket ändå gör en bruklig jämförelse möjlig. Efter att 

ha lyssnat på de olika dialektproven värderades dialekten från jönköpingsområdet högst, 

vilket överensstämmer med hur ungdomarna värderade dialekten även innan de fått höra den. 

Lägst av dialektproven värderades dock dialekterna i vetlandaområdet och västerviksområdet, 

och inte som tidigare dialekten i kalmarområdet. Emellertid värderar fortfarande flera 

informanter dialekten i kalmarområdet lågt.  
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Elevernas medvetenhet om dialekternas variation testades även genom att de i samband 

med att de lyssnade på dialektproven skulle markera på en karta var i Småland som de trodde 

att de olika dialekterna talas. Ungdomarna i Jönköping, Växjö, Västervik och Kalmar kunde 

markera ut dialekten som talades i närheten av den stad som de själva går i skolan i, samt 

dialekten utanför Västervik. Älmhultsungdomarna kände relativt väl igen dialekten utanför 

Jönköping och den utanför Västervik, och även ungdomarna i Västervik markerade dialekten 

utanför Jönköping rätt på kartan. I övrigt hade de flesta ungdomarna problem med att skriva 

ut rätt dialekt i närheten av rätt ort. Slutsatser som kan dras av det är att ungdomarna är mest 

medvetna om den egna dialekten eftersom de mer eller mindre väl känner igen och kan 

placera den när de hör den. När de hör dialekten utanför Västervik är de också medvetna om i 

vilken del av landskapet som den hör hemma. Detta troligtvis på grund av att 

västerviksdialekten i vissa drag påminner mer om östgötskan än om den småländska som 

ungdomarna i exempelvis Älmhult och Växjö är vana vid att höra. I övrigt är ungdomar i 

Småland inte särskilt medvetna om var i landskapet de olika dialekterna talas.  

5.4 Resultat i förhållande till gymnasieskolans kur splan för ämnet 

svenska 

Resultatet visar att gymnasieeleverna som har deltagit i undersökningen i hög grad är 

medvetna om den egna dialekten. De vet vad de tycker om den, och hur de förhåller sig till 

den, vilket kan sammankopplas med  kursplanens mål om att gymnasieelever förväntas förstå 

språkets betydelse för identiteten. Eleverna är medvetna om att vi människor anpassar vårt 

språk och så även vår dialekt efter den som vi för tillfället talar med. Det kan knytas till 

kursplanens mål om att gymnasieelever ska ha förståelse för att människor talar och skriver 

olika, eftersom många gymnasieelever anpassar sin dialekt därefter. Eleverna är också 

medvetna om att man på olika platser i Småland talar olika dialekter, och 

svenskundervisningens mål om att uppmärksamma gymnasieelever på att människor uttrycker 

sig olika i tal bör således ses som uppfyllt inom dialektundervisningen. I gymnasieskolans 

kursplan för ämnet svenska understryks att språket har stor betydelse för samhörigheten 

mellan människor, vilket även återspeglas i att en del av eleverna som har deltagit i 

undersökningen hävdar att de känner större gemenskap med människor som talar samma eller 

liknande dialekt som de själva gör.  

Det är i all undervisning viktigt att man som lärare tar hänsyn till elevernas egna 

erfarenheter och tidigare kunskaper. Vad eleverna tycker om den egna dialekten är viktigt att 

ha i åtanke när man planerar dialektundervisningen. Det är också viktigt att man som lärare 
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känner till hur mycket förkunskaper eleverna har i ämnet man planerar att undervisa om. 

Dialekter är ett ämne som människor ofta är intresserade av att diskutera. Att ungdomarna 

som har deltagit i den här undersökningen har svarat utförligt på enkätens frågor och uppgifter 

är ett tecken på att dialekter intresserar eleverna i allmänhet. Undersökningens resultat visar 

tydligt att det är dialekten i jönköpingsområdet som de småländska gymnasieeleverna tycker 

är landskapets finaste. Det skulle vara intressant att som lärare diskutera detta närmare med 

fler gymnasielever i landskapet. Om man som lärare ska undervisa elever i Småland om 

dialekter kan det också vara viktigt att känna till att dialekterna i östra delarna av landskapet 

överlag värderas lägre än de i väster. Det är ett fenomen som man skulle kunna lyfta fram och 

diskutera närmare inom svenskundervisningen. 

5.5 Arbetsreflektioner   

Det kan vara svårt att ”mäta” andra människors attityder, och därför är denna uppsats 

frågeställningar delvis svåra att undersöka. Att använda enkät som metod har fungerat bra. En 

relativt stor mängd enkätsvar har samlats in, och de flesta ungdomarna som har svarat på 

enkäten har gjort detta mycket engagerat. Att jag i ett tidigt skede bestämde mig för att själv 

besöka de klasser som har deltagit i undersökningen var ett bra beslut. Det gjorde att jag själv 

fick uppleva de dialektala skillnaderna på de olika orterna, att materialet kunde samlas in i 

god tid och att alla ungdomar gavs samma instruktioner och därigenom samma förutsättningar 

innan de svarade på enkäten.  

Självklart säger inte 115 besvarade enkäter hela sanningen om hur ungdomars attityder till 

den egna och till andra småländska dialekter ser ut, men det säger i alla fall en del. Kanske 

hade resultatet blivit ännu tydligare om enkäten hade kombinerats med intervjuer. Då hade 

dock materialinsamlingen varit mer tidskrävande, och en så stor mängd informanter hade 

troligtvis inte kunnat undersökas.  

Det är svårt att helt försäkra sig mot brister i undersökningens validitet och reliabilitet. 

Validitet avser ifall enkätundersökningen verkligen mäter uppsatsens syfte: att undersöka hur 

småländska gymnasieungdomar attitydmässigt förhåller sig till sin egen dialekt och till andra 

dialekter i landskapet. Det är som sagt svårt att ”mäta” människors attityder, men 

enkätundersökning är en vanlig och beprövad metod för att undersöka attityder till dialekter 

(Bolfek Radovani 2000 s. 3). Att metoden tidigare är beprövad stärker undersökningens 

validitet. Om enkätundersökningen är tillförlitlig rör undersökningens reliabilitet. De första 
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två frågorna11 i enkätens första del kan och bör ses som ledande frågor. Frågornas 

svarsexempel var tänka att endast fungera som exempel, men då flera av exemplen har dykt 

upp i elevernas enkätsvar måste slutsatsen att exemplen har styrt elevernas svar dras, vilket 

tyvärr är en brist i undersökningen. Enkätens reliabilitet hade troligtvis också kunna styrkas 

med fler ”varför-frågor” eftersom dessa driver informanterna till att tänka efter ännu mer. 

Dock har så stor del av informanterna ändå svarat utförligt på enkätens frågor att det är svårt 

att avgöra om resultatet hade blivit annorlunda med fler ”varför-frågor”. Undersökningens 

validitet och reliabilitet stärks av att informanterna dels värderar olika småländska 

dialektområden, dels värderar ljudprov från ungefär motsvarande områden. Exempelvis 

värderar ungdomarna i båda fallen dialekten i jönköpingsområdet som Smålands finaste, 

vilket därför torde vara ett trovärdigt resultat. Reliabiliteten stärks också av att jag själv har 

besökt varje klass, och att alla informanter därigenom har fyllt i enkäten under samma villkor 

och förutsättningar.   

Dialekter och attityder till dialekter är ett ämne som man kan forska vidare inom på flera 

sätt. En frågeställning som har funnits med mig sedan jag började sammanställa resultatet av 

enkätundersökning är: varför är ungdomarna i Västervik och Kalmar så negativt inställda till 

sin dialekt? Det är synd att de verkar uppleva att den egna dialekten har så låg status, och jag 

skulle gärna vilja undersöka närmare varför det är så. Varifrån kommer denna negativa 

inställning? Hur skulle man kunna vända ungdomarnas attityder till den egna dialekten och få 

dem att istället vara stolta över sin dialekt? Kanske är det bara en tillfällighet att ungdomarna 

från Västervik och Kalmar som har deltagit i min undersökning är så negativt inställda till den 

egna dialekten, men jag tror inte att det är det, och därför skulle det vara intressant att 

undersöka detta närmare. Det skulle också vara intressant att undersöka om det finns 

skillnader mellan pojkars och flickors inställning till dialekter. 

                                                 
11 1. Vilken dialekt anser du själv att du talar? Ex. småländska, kalmaritiska, västgötska, östgötska osv.  
2. Vad tycker du om din egen dialekt? Är den vacker, ful, tuff, töntig, vanlig, ovanlig?  
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5.6 Avslutande sammanfattning  

Gymnasieeleverna som har deltagit i undersökningen når väl upp till de mål som berör 

dialektundervisningen i gymnasieskolans kursplan för ämnet svenska. Ungdomar i Småland 

kan redogöra för vilken dialekt de själva talar, vilket tyder på att de i hög grad är medvetna 

om den egna dialekten. Till den egna dialekten har de flesta av  ungdomarna en neutral eller 

negativ inställning. Inställningen till den egna dialekten hos eleverna i Älmhult, Jönköping 

och Växjö är dock tvetydig eftersom de värderar den dialekt som de själva talar relativt lågt, 

men i förhållande till andra småländska dialekter värderar de ändå den dialekt som talas i det 

område där de själva går i skolan högt. Ungdomarna i Västervik och Kalmar värderar däremot 

den egna dialekten lågt även i förhållande till andra småländska dialekter. Totalt sett värderar 

gymnasielever i Småland dialekten i jönköpingsområdet högst och dialekten i kalmarområdet 

lägst. Efter att ha lyssnat på småländska dialektprov värderar fortfarande ungdomarna 

jönköpingsdialekten högst, men istället för kalmardialekten värderas istället dialekterna i 

vetlandaområdet och västerviksområdet lägst. Generellt kan man säga att ungdomarna 

värderar dialekterna i landskapets västra delar högre än dialekterna i landskapets östra delar.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1, Enkät  
 
 

Ungdomar och dialekt i Småland 

- En attitydundersökning 

 

Mitt namn är Martina Christensen och jag studerar till gymnasielärare i svenska vid Växjö 

universitet. Den här terminen skriver jag min G3-uppsats i Nordiska språk, i vilken jag ska 

undersöka hur ungdomar i Småland förhåller sig till dialekter. Den här enkäten är en 

förutsättning för min uppsats och jag är mycket tacksam om du vill delta i undersökningen. 

Du är självklart anonym och i den färdiga uppsatsen kommer alla svar att vara avidentifierade.  

 

Har du några frågor angående undersökningen är du välkommen att höra av dig till mig via  

e-post, mchfr05@student.vxu.se  

 

Tack för din medverkan i denna studie. 

 

Vänliga hälsningar, 

Martina Christensen    

 

 

 

 

 

 



 

     

Bakgrund 

 

Kön kille  tjej   

 

Född år …………………………………………………… 

 

Skola………………………………………………………. 

 

Program……………………………………………………. 

 

1. Har du bott på samma ort i hela ditt liv? 

Ja    

 

Nej, jag har flyttat en eller flera gånger  

 

Om nej:  

2. Flyttade du inom Smålands gränser, eller flyttade du till Småland från ett annat landskap, 

och i så fall vilket? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Hur gammal var du när du flyttade? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

     

 

Del I, Den egna dialekten   

 

1. Vilken dialekt anser du själv att du talar? Ex. småländska, kalmaritiska, västgötska, 

östgötska osv. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vad tycker du om din egen dialekt? Är den vacker, ful, tuff, töntig, vanlig, ovanlig? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Känner du en större gemenskap med människor som talar samma, eller liknande, dialekt 

som du själv gör? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Brukar du anpassa din dialekt efter vem du pratar med? På vilket sätt och varför anpassar 

du dig?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

     

Del II, Småländska 

Man kan dela in områden med olika dialekter på olika sätt. Till vardags pratar vi oftast om 

dialekter utifrån i vilket landskap som dem talas, såsom småländska, västgötska, och dalmål. 

Man pratar även om stadsdialekter, såsom göteborgska och stockholmska. Inom 

språkvetenskapen delar man in olika dialektområden utifrån exempelvis ljud, uttal, ord och 

meningsuppbyggnad.  

 

1. Nedan följer ett antal städer i vilka man talar olika varianter av småländska. Din uppgift är 

att ringa in + om du tycker att dialekten som talas i området är fin, eller ringa in – om du 

tycker att dialekten är mindre fin. Motivera gärna dina svar.   

     Motivering 

Jönköping  +   – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

Värnamo  +  – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

Västervik  +  – vet ej  ………………………… 

     ………………………… 

Ljungby   +  – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

Vetlanda  +  – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

Växjö  +  – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

Kalmar   +  – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

Älmhult   +  – vet ej ………………………… 

     ………………………… 

 

2. Är det några särskilda dialektala drag, exempelvis ord och uttryck, som du tycker är 

speciella för din dialekt eller för de olika småländska dialekterna? (Ge exempel) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

     

Del III, Dialektprov 

Du kommer nu att få lyssna på sju dialektprov. Din uppgift är att ringa in + om du tycker att 

dialekten som du hör är fin, eller – om du tycker att den är mindre fin. Du ska också försöka 

att pricka in på kartan var någonstans som du tror att dialekten i fråga talas. 

 

1. Arbete som personlig assistent  +  – vet ej 

2. En vanlig dag på jobbet   +  – vet ej 

3. Hundvalpen som inte var en hund  +  – vet ej 

4. MC-körning   +  – vet ej 

5. Demensvård   +  – vet ej 

6. Dotterns påhitt och bus   +  – vet ej 

7. Tycker hästar det är kul med dressyr?  +  – vet ej       

  

 



 

     

Bilaga 2, Transkriberad dialektprov och exempel på dialektala drag 
 
 
Transkription – dialektprov                             Exempel på dialektala drag 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Väckelsång 
- Tungrots-r 
- R vokaliseras eller försvinner: 
elle (eller), hä (här) 
- O övergår till Å: såmmalåv 
(sommarlov) 
 

Torsås 
- Tungrots-r 
- i övergår till e: te (till) 
- R vokaliseras: vae (vara) 
- O övergår till Å (mårånen) 

Stenberga 
- Tungrots-r 
- i övergår till e: te (till) 
- R vokaliseras: föän (förrän) 

Järsnäs 
- Tungspets-r 
- Tungspets-r sammanfaller med 
T: Fott (fort), svåt (svårt). 
- Tungspets-r sammanfaller med 
L: Falit (farligt) 



 

     

 

 
 

 
 

 

Burseryd 
- Tungrots-r 
- Diftongering: daogverksamhet, 
baon, maot, vao, personaol, 
aovlastning (dagverksamhet, barn, 
mat, vara, personal, avlastning) 

Ankarsrum 
- Tungspets-r och tungrots-r enligt 
Götaregeln. 
- Ändelsevokal a försvagas till e: 
nyckle, skråme, jöre (nycklar, 
skråma, göra) 

Hamneda 
- Tungrots-r 
- R vokaliseras / försvinner: mäkt 
(märkt) 



 

     

Bilaga 3, Kartor till dialektprov  
 
 

 
Figur 1: Älmhultsinformanternas svar 

 

 
 

Figur 2: Jönköpingsinformanternas svar 



 

     

 

Figur 3: Växjöinformanternas svar 

 

 
Figur 4: Västerviksinformanternas svar 



 

     

 

 

Figur 5: Kalmarinformanternas svar 


