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Sammandrag 
 
Dialekter och identitet är två begrepp som sällan kan skiljas åt. Dialekter och reklam däremot 

kan ses som en ny företeelse som tycks verka i symbios för att förmedla budskap och skapa ett 

personligt tilltal mot konsumenter. Syftet med studien är att med stöd av en språkattitydmetod 

kartlägga studenters attityder till svenska dialekter som används i reklam. Metoden som använts 

för att utröna attityderna är en variant av ett matched guise-test, där tolv inspelningar spelades 

upp för 50 stycken studenter. Studenterna skulle sedan gradera inspelningarna utifrån elva 

semantiska differentialskalor. Resultatet visade att det fanns tydliga mönster av att vissa 

dialekter var mer önskvärda än andra. Det framkom även förändringar i förhållande till tidigare 

forskning gällande attityder och värderingar av svenska dialekter. Slutsatserna blir att det finns 

vägar för företag att nischa sig utifrån tilltalet av olika dialekter och skapa förtroende med hjälp 

av desamma.  

 

Nyckelord: svenska dialekter, reklam, språkattityder, matched guise, språk som 

identitetsskapande, status- och solidaritetsprincipen.  
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1. Inledning 
Att utsättas för reklam idag är som att försöka undkomma att glassen smälter i solen – 

oundvikligt. Reklam kan förstås som ett företags logotyper, annonser eller uppslag i tidningar, 

men även förekomma i visuell form såsom Youtube-annonser eller rörlig reklam på TV. Genom 

den mediecentrerade internettid som vi lever i, där nästan all media uteslutande är 

reklamfinansierad, skapas ett informationssamhälle där det blir allt viktigare för företag att 

profilera sig eller sticka ut med de medel de kan. I en undersökning från år 2017 om 

”Svenskarna och internet” konstateras att så gott som alla svenskar använder internet upp till 

pensionsåldern. Även i studiens äldsta undersökta grupp, 76 år och uppåt, var mer än hälften 

av deltagarna internetanvändare (Davidsson & Thoresson 2017: 5).  

Idag nås vi av impulser från hela världen och i alla medier används någon form av språk 

(Westman 2013: 183). I debattartikeln ”Dialekten har blivit ett varumärke” publicerad i Dagens 

Nyheter (Jönsson 2011) framhålls det att standardsvenska tidigare var den enda varianten av 

språk som skulle klinga i våra radio- och TV-sändningar. Denna syn fasas ut mer och mer då 

bilden av dialekter har gått från att vara något impopulärt till att vara önskvärt, där 

programledare eller de vi möter i reklam och media gärna får överdriva sin dialekt. I artikeln 

menar Jönsson att genom reality-shower såsom ”Ensam mamma söker” och ”Paradise Hotel” 

får fler dialekter ta plats i det offentliga utrymmet och gör oss konsumenter mer vana att lyssna 

till dem. När världen blir mer globaliserad framträder en ökande vilja till en lokal och regional 

anknytning, där behovet av en trygghetskänsla i form av igenkänning blir mer framträdande 

hävdar Jönsson (Jönsson 2011). Även om artikeln har några år på nacken är den högst relevant 

vad gäller påpekandet om de ökade inslagen av dialekter i vår omgivning (Jönsson 2011).  

I artikeln ”Här är den bästa dialekten för din reklam” publicerad i Resumé år 2015 beskriver 

Yasmine Winberg dialekternas direkta effekt på ett varumärke. Hon menar att standardsvenska 

inte bidrar till att skapa en varumärkespersonlighet då bolag istället kan ses som identitetslösa 

och tappa kunder på grund av detta (Winberg 2015). I studien framhålls att i dagens täta 

reklamdjungel behöver företag något som särskiljer och tilltalar mottagarna.  

Dialekter utgör en stor del av vår identitet och människor skapar föreställningsbilder av 

individer från olika geografiska utgångspunkter beroende på deras sätt att tala (Einarsson 2009: 

29). Det etableras en gemenskap, som inte alltid behöver vara vänskaplig, när individer med 

samma språkvarietet eller dialekt möts (Einarsson 2009: 29). När vi hör någon tala så placerar 

vi direkt in hen i fack, ett fack som kan bestå av geografiskt ursprung eller en stereotypisk 

föreställning om denna persons agerande eller sätt att vara. Hur en person talar kan i mångt och 
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mycket avgöra hur hen blir bemött och sättet att tala ger ledtrådar som är svåra att dölja och 

slutsatser som inte är lätta att värja sig mot (Bijvoet 2013: 122, Bijvoet 2013: 130).  

I en reklamfinansierad mediavärld är det inte avlägset att använda sig av en mer önskvärd 

dialekt för att läsa upp ett budskap och locka konsumenter. Dialekten blir identitetsskapande 

gentemot konsumenterna och detta medel att nischa sitt varumärke verkar bara ha ökat i 

popularitet. Flera har uppmärksammat fenomenet och ställt frågan om varför vissa dialekter blir 

mer önskvärda än andra och om alla dialekter har samma status i dessa kontexter. Reklam utgör 

en central del av vårt kommunikationssamhälle och därmed är det intressant att utröna om och 

i så fall varför vissa dialekter uppfattas som mer tilltalande och användbara än andra. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

I lingvistiska sammanhang har studier om språklig variation och språkanvändning ambitionen 

att beskriva hur språket används i ett samhälle (Andersson 2013: 69). I dessa sammanhang 

förekommer det ett överflöd av studier som rör språkliga varieteter och attityder till sådana, 

både till dialekter, slang och ungdomsspråk (se exempelvis Nordberg 1985, Bijvoet 1998, 

Radovani 2000, Grönberg 2004). De studier som lokaliserats och som berör attityder till 

dialekter i reklam är å andra sidan relativt få. De undersökningar som inringats lägger sitt 

främsta fokus på mediet radio och har i tillägg använt få olika dialekter i sina undersökningar.  

Föreliggande studies syfte är att med stöd av en språkattitydmetod kartlägga attityder till 

svenska dialekter, främst till dialekter som används i reklam och således då inom kontexten av 

det nutida svenska samhället. Syftet är även att identifiera de dialekter som värderas högst, men 

även de som värderas lägst. Respondentgruppen består av studenter vid Uppsala universitet och 

två olika program ligger till grund för materialinsamlingen. Det primära syftet är därvid inte att 

jämföra mellan de olika programmen, utan ambitionen är enbart att få en bredare bild av 

attityder mot dialekter. Det ger bättre förutsättningar för att dra paralleller med andra resultat 

och också för att eventuellt kunna generalisera till en större population. Att just studenter 

studeras har sin grund i att denna grupp antas möta mycket reklam i sin vardagliga 

internetanvändning, vilket gör att mönster för gillande och ogillande av dialekter hos denna 

grupp blir intressant. Utifrån ovan formulerade syfte blir uppsatsens frågeställningar: 

 
• Vilka underliggande attityder mot olika svenska dialekter i reklam framträder hos 

studenter vid Uppsala universitet? 
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• Vilka skillnader i attityder till dialekter kan urskiljas beroende på studenternas 

geografiska ursprung och kön? 

 
2. Bakgrund  

2.1 Reklam och tilltal 

Det finns fog för att hävda att nästan alla svenskar möter reklam i sin vardag. Reklam kan 

förekomma i rörlig form, via ljud eller fastnålade annonser på busskurer eller anslagstavlor. 

Reklam som genre kan vara svårfångad då den inkorporerar många aspekter och förändras 

utefter det samhälle den frodas i. Spännvidden av vad reklam innefattar är bred men kan sägas 

samlas under ett övergripande begrepp av att övertyga mottagaren om fördelarna med en 

specifik tjänst eller en vara (Korpus & Ohlsson 2006: 2). 

Det ligger i människans natur att tycka om människor som liknar oss. I Påverkan – teori och 

praktik för Robert B. Cialdini en diskussion om likhetsfaktorn som viktig för att man ska kunna 

nå ut till kunder och slutligen sälja in sin produkt. Likheter i form av kön, ålder, klädstil och 

dialekt kan ses som triviala, men gör stor skillnad för att man som mottagare känner sig lugn 

och sedd (Cialdini 2010: 170). Vad gäller tilltalet i reklam är likhet således ett kraftfullt socialt 

påverkansverktyg, där dialekter kan utgöra en influerande faktor. Ju fler likheter en människa 

delar med en annan individ, desto högre är sannolikheten att gillandet för personen i fråga ökar 

(Cialdini 2010: 170).  

Vi svenskar deltar, tillsammans med större delen av världen, i en gemensam offentlig 

verksamhet som förmedlas via TV, radio, massmedier och tidningar (Westman 2013: 182). Vi 

nås av impulser från hela världen och i alla dessa medier används någon form av språk 

(Westman 2013: 183). Språket i dessa medier utgörs till stor del av den så kallade 

standardsvenskan, vilken också förekommer i alla områden inom vårt samhällsliv, inom skola 

och utbildning, administration och massmedier, kultur och underhållning (Westman 2013: 

184). I en studie som Puzakova et al. (2015: 219) har genomfört i USA beskrivs de effekter 

som användandet av olika amerikanska dialekter och varieteter i reklam kan ha för ett 

varumärke och en produkts attraktivitet. Medan studier av användningen av en viss språkaccent 

i ett försök att underlätta varumärkesintryck har visat att detta fungerar i praktiken, så har 

tidigare reklamforskning till stor del försummat rollen som en språklig varietet spelar i 

varumärkesstrategier. Faktum är att forskning i psykologi och språkvetenskap redan erkänt att 
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språklig variation har en avgörande inverkan på hur varumärke uppfattas, inklusive egenskaper 

som uppriktighet, vänlighet och ärlighet (Puzakova et. al 2015: 219). Även om deras forskning 

gäller en amerikansk språkvarietetskontext kan man ändå utläsa möjligheterna och relevansen 

av att nischa sitt varumärke genom en viss dialekt eller språklig varietet.  

Tidigare har likhetsfaktorn nämnts som ett påverkansverktyg i form av exempelvis dialekter. 

I åtanke bör man då ha att likhetsfaktorn och vad som tilltalar dig kan vara beroende på var du 

kommer ifrån och vilka inneboende stereotypa föreställningar du har gällande dialekter.  

 
2.2 Det tidiga tilltalet i svensk reklamkontext 

När det kommer till röstframställning i tidiga svenska medier förelåg det ett större tryck på att 

man som områdesverksam skulle tala standardsvenska. Som programledare på Sveriges Radio 

var det till exempel det enda sättet man fick tala och kunde du inte standardspråket fick du lära 

dig (Jönsson 2011). Under en lång period monopoliserade standardsvenskan medieutrymmet 

och det kan vara en anledning till att den fortfarande används i så stor utsträckning, även i 

reklam (Winberg 2015). Dialekter hade låg status och figurerade inte mycket i medier eller 

reklam. Först på 1970-talet blev dialektal variation mer accepterad; en viktig faktor var här att 

lokalradion introducerades. Idag är dialektala inslag i radio och TV vanligt förekommande och 

många programledare och nyhetsuppläsare talar med dialekt. I samklang med lokalradion och 

den reklam som förekommer där så går det även att höra att de dialektala inslagen varierar 

beroende på i vilket landskap du befinner dig (Institutet för språk och folkminnen 2014).  

Marknadsföringssyftet med reklam kommer inte behandlas i högre utsträckning än som 

gjorts i ovanstående bakgrundsavsnitt. Det väsentliga att ta med sig är den bakgrund i 

marknadsföring som företag baserar sitt sätt att nischa sig på och skapa ett varumärke som 

tilltalar konsumenter med hjälp av dialekter. Företag och aktörer på reklammarknaden är 

medvetna om vikten av att tilltala sina konsumenter. Därmed blir det intressant att studera 

individers och i detta fall studenters dialektattityder och hur dessa värderar och graderar 

dialekter i reklam.  

 
3. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
I kommande avsnitt kommer en teoretisk referensram och relevant tidigare forskning för 

studien att återges. Riksspråk, standardsvenska och rikssvenska behandlas synonymt i 
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kommande redogörelse. Avsnittet avslutas med typiska kännetecken för svenskans dialekter 

och allra sist formuleras studiens hypotes.  

 
3.1 Svenskans standardspråk och dialekter 

Relationen mellan standardsvenska och dialekt kan redovisas via ytterändarna av en 

fyrpunktsskala: Riksspråk – regionalt riksspråk – utjämnad dialekt – genuin dialekt.1 Skalan 

används för att uppvisa det spann man generellt kan använda vid inplaceringen av svenska 

talare (Pettersson 2005: 202). Det finns även varianter inom dessa fyra kategorier, som varierar 

beroende på geografiskt område, talarens ålder och kön (Dahl & Edlund 2010: 10). Dessa 

variationer kommer inte vara centrala för denna studie, men studeras inom den traditionella 

språksociologin och sociolingvistiken. Fyrpunktskalan kommer ligga till grund för kommande 

redogörelse och fungera som bakgrund till det urval av dialekter som har gjorts i föreliggande 

undersökning.  

Frågan som väcks blir vem som egentligen talar dialekt och vem som talar standardsvenska? 

Den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen (2014) anger att det i dagligt tal 

brukar sägas att standardspråket är motsatsen till en dialekt, då standardspråket saknar 

karaktäristiska lokala språkdrag. Den viktiga skillnaden mellan ett språk och en dialekt är att 

ett språk ofta har standardiserade skriftnormer och därigenom erhåller en högre prestige 

(Einarsson 2009: 32). I Sverige är svenskan officiellt språk, det är standardiserat och lagskyddat 

(Einarsson 2009: 33). Nationalspråk och officiella språk utgår från tidigare dialekter som blivit 

standardiserade och mer förknippade med makt då de traditionellt skapats och etablerats i 

nationers maktcentrum (Einarsson 2009: 34).  

Gertrud Pettersson beskriver i Svenskan i sjuhundra år (2005: 202) hur rikssvenska 

utvecklades från Mälardalsområdet, det vill säga det område där landets tidigare politiska, 

administrativa, religiösa och kulturella centrum varit beläget från 1500-talet och framåt. Längre 

fram, mot slutet av 1800-talet, fick man i Sverige tillgång till ett någorlunda enhetligt talspråk 

som då benämns riksspråk (Dahl & Edlund 2010: 44). Flera faktorer är viktiga för uppkomsten 

av detta, bland annat tillgången till ett gemensamt standardiserat skriftspråk som utgör mönster 

för det talade språket. Att Mälarlandskapens gamla dialekter på många sätt liknar 

standardsvenska beror däremot inte på skriftspråkets inflytande, förhållandet är snarare det 

                                                
1 Det finns alternativa termer för denna indelning. Det är vanligare att man använder standardsvenska istället för 
riksspråk och att genuin dialekt benämns som traditionell dialekt. I studien har indelningen gjorts utifrån Pettersson 
(2005) och Dahl & Edlund (2010) och därför har terminologin där behållits. Indelningen återkommer längre fram. 



 9 

motsatta. Det förekommer dock säregna egenskaper även hos standardspråket och det 

gemensamma standardspråket kan sägas vara det tidigaste resultatet av dialektutjämning i 

Sverige (Thelander 2013: 168, Bruce 2010: 171). Det neutrala riksspråket är då ett 

standardspråk som inte avslöjar individers geografiska hemort (Andersson 2004: 64).  

Regionalt riksspråk innebär att man kan höra att talaren är från en av de större regionerna. 

Svenskans regionala riksspråk är sydsvensk, västsvensk, uppsvensk, norrländsk och 

finlandssvensk standard. Varianten är ett språk som följer standardnormen och där man med 

utgångspunkt i uttalsskillnader kan placera ut var den talande härstammar ifrån. 

Vad gäller termen dialekt så kan den sägas stå för ett sätt att tala som är karaktäristiskt för 

ett visst geografiskt område och geografisk utgångspunkt (Einarsson 2009: 147, Andersson 

2013: 40). Dialekter hör ihop med olika geografiska områden och det är mer regel än undantag 

att det finns variationer i sättet att tala inom samma dialektindelning. I vardagstal behandlas 

dialekter som varieteter kopplade till ett visst landskap: småländska, skånska och så vidare 

(Einarsson 2009: 147). Begreppet dialekt är starkt kopplat till geografiska och samhälleliga 

förhållanden och dialektforskningen utgår från erfarenheten att människor som bor nära 

varandra också utvecklar en gemensam språklig variant (Petterson 2005: 207). Dialekter har 

uppkommit då det finns stora avstånd och naturliga hinder som bergskedjor eller skog (Bruce 

2010: 17). Upphovet till dialekter kan primärt hävdas vara utvecklingen av en social 

identifikation med sin egen sociala grupp, medan de naturliga hindren påverkar sekundärt 

(Bruce 2010: 17). 

Utifrån den ovanstående angivna språkindelningen och redogörelsen för begreppet dialekt 

kan man skilja på genuin dialekt och utjämnad dialekt. Genuin dialekt, eller traditionell dialekt, 

har bevarat många av svenskans gamla språkdrag och ska tolkas som en språklig variant som 

skiljer sig från standardspråket på alla språkliga nivåer (Pettersson 2005: 202). Både sociala 

hinder men även geografiska hinder ger upphov till och bibehåller talarnas genuina dialekter. 

Bland de svenskar som förekommer på den offentliga arenan är det få som skulle hamna på 

ytterändan av denna indelning. Ser man till hela befolkningen är det ett liknande utfall. Det är 

få som placeras längst till höger och betraktas som talare av genuin dialekt och detta är ett 

förhållande som blivit vanligare under 1900-talet (Pettersson 2005: 203).  

Genuina dialekter talas som berörts av väldigt få människor boende på landsbygden idag och 

de kan vara tämligen obegripliga för många svenskar. Några exempel på sådana dialekter är 

vissa jämtländska dialekter, en del värmländska dialekter, pitemålet och älvdalskan (Andersson 

2004: 62). Färre människor växer idag upp med en skam över sin dialekt, men de som talar 

genuin dialekt tvingas ofta bli tvåspråkiga (Andersson 2013: 72, Thelander 2013: 168). Att 



 10 

behöva byta ”språk” mellan dialekt och standardspråket kallas växling, då dessa sätt att tala kan 

skilja sig så mycket mellan varandra att det för en utomstående är svårt att förstå (Andersson 

2013: 60).  

Istället för genuin dialekt är det vanligare att man talar utjämnad dialekt som inte behöver 

textas om den kommer på TV, men tittare skulle dock kunna identifiera ungefär vilken plats 

som dialekten kommer från (Einarsson 2009: 148). Utjämnad dialekt finns både i tätorter och 

på landsbygden och är en form av modifierad dialekt, där skillnaden mot standardspråket är 

mindre och berör främst uttal och ordförråd (Andersson 2004: 63, Melander 2013: 345). 

Skillnaden mellan utjämnad dialekt och regionalt riksspråk är att utjämnade dialekter har en 

starkare lokal dialektal färgning än regionalt riksspråk, som mer representerar de större 

regionerna (Andersson 2004: 63f). 

Det föreligger alltid en generaliseringsaspekt när det kommer till dialekter. Oavsett vilken 

dialekt som väljs, låt oss säga värmländskan, så är sättet att tala inte homogent och varierar 

både beroende på situation och geografisk utgångspunkt (Andersson 2013: 40). I varje svensk 

dialekt finns det drag som liknar riksspråket, drag som är helt individuella eller överensstämmer 

med landskapet (Thelander 2013: 172). Thelander menar att vi idag med termen dialekt brukar 

beteckna ganska beskedliga avvikelser från riksspråket (Thelander 2013: 166).  

Tillhör man en högre socialgrupp förväntas man ha ett mer standardiserat uttal och ett mindre 

dialektalt uttal (Bruce 2010: 20). I en lägre socialgrupp förväntas man ha ett dialektalt och lokalt 

mer färgat uttal. Personer vars tal ligger nära standardspråket uppfattas ofta som lämpliga för 

ledande befattningar, medan de som talar dialekt eller icke-standardspråk bedöms passa bättre 

för lägre befattningar (Bijvoet 2013: 122). De förväntningar som automatiskt appliceras på 

individer beroende på om hen har ett dialektalt eller standardiserat uttal är intressant och viktigt 

för studiens syfte. Även utifrån vad som framförts i bakrundsavsnittet gällande den förskjutning 

som sker mot fler dialektala inslag i reklam istället för de standardiserade uttalen är relevant 

och skapar frågan om hur lyssnare kommer värdera dialektala tilltal i reklam.   

 
3.2 Attitydbegreppet 

Begreppet attityd kommer från socialpsykologin (Bijvoet 1998: 31). Det finns många sätt att se 

på detta begrepp och det har en stor komplexitet. Dock har alla synsätt gemensamt att attityder 

kan betraktas som inre villkor för ett yttre beteende (Bijvoet 1998: 31). Attityder är en 

benägenhet som är inlärd snarare än medfödd och som gör att man agerar på ett konsekvent sätt 
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mot en viss företeelse (Bijvoet 2013: 123). Reaktionen kan vara gillande eller ogillande 

(Einarsson 2009: 217). Attityder kan handla om påverkan, och att du har en kort stund på dig 

att göra ett gott första intryck. Attityder behöver inte enbart betyda beteende utan ses mer som 

en beredskap, en sorts böjelse inför ett visst beteende (Einarsson 2009: 217). Attityders funktion 

är att de hjälper oss att förstå tillvaron genom att de organiserar och förenklar en komplicerad 

värld (Einarsson 2009: 218).  

Attityder byggs upp av, som redan beskrivits, en komplex struktur och utifrån denna 

struktur kan komponenter i form av kognitiva, affektiva och konativa funktioner urskiljas. Den 

första komponenten är kognitiv funktion, som innefattar alla sorters föreställningar, sanna som 

osanna. De kan bygga på egen erfarenhet, baseras på auktoriteters påståenden eller bygga på 

stereotyper. Individer har behov av att skapa ordning i världen genom kategorisering, 

klassificering och förenkling av intryck och via denna funktion kan man säga att kunskap 

struktureras (Bijvoet 1998: 32). Den andra är den affektiva funktionen, som utgör en 

känslomässig värdering. Vissa attityder stödjer värden som är centrala för dig som individ och 

bidrar därmed till en viss självuppfattning. Den sista funktionen är en konativ funktion och utgör 

vår handlingsberedskap i förhållande till det som attityden riktar sig mot (Einarsson 2009: 218).  

 
3.2.1 Attityder och dialekter 

I kapitlet Språkattityder diskuterar Ellen Bijvoet attityder till språk och språkbruk (Bijvoet 

2013: 122). Som lyssnare till en annan persons sätt att tala placerar du kvickt in berörd individ 

i ett fack, detta gör du vare sig du vill det eller inte. Vi gör personliga antaganden utifrån sättet 

individer talar och applicerar stereotypiska föreställningar och ageranden beroende på den 

geografiska punkt vi antar de kommer från. Med andra ord kan sättet en person talar på i mångt 

och mycket avgöra hur personen blir bemött (Bijvoet 2013: 122). Det behöver inte enbart vara 

attityder mot språket i sig, utan rör sig oftast mer om hur vi ser på talaren av den aktuella 

varieteten (Bijvoet 2013: 131, Einarsson 2009: 218). Språkattityder kan beskrivas som 

värderande inslag i människors reaktioner gentemot språkliga varieteter eller den som talar 

(Bijvoet 2013: 128). Dessa kan ta sig i uttryck både via ett beteende eller en inställning och 

dina privata åsikter påverkar ofta dina attityder till dialekter (Institutet för språk och folkminnen 

2014: 9).  

Attityder till språk styrs av i vilken utsträckning som varieteten är standardiserad. 

Standardiserade varieteter möter vi i ”tunga” användningsområden såsom lagstiftning, 

administration och till viss del massmedier. Dessa varieteter tillskrivs en hög prestige då de 
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förknippas med människor som har makt och utbildning, det vill säga människor med hög social 

status. Icke-standardiserade varieteter som dialekter eller slang tillskrivs ofta lägre prestige i 

dessa avseenden (Bijvoet 2013: 131).  

Gösta Bruce beskriver i Vår fonetiska geografi (2013) att det finns utbredda fördomar om 

dialekter. Människor tenderar att ha en bestämd uppfattning om dialekter och dialektal 

självkänsla och denna inställning varierar mellan olika regioner. Han exemplifierar med att 

talare av dalmål och värmländska verkar ha en mer positiv syn på sin egen dialekt; de anser att 

den är något vackert som man vill värna om. Inställningen hos dem som talar östgötska och 

skånska verkar vara mer kluven (Bruce 2010: 18). I och med att ett språk, ett speciellt uttal eller 

en varietet uppfattas som typiskt för en viss social grupp så får språket och språkformerna också 

social signifikans (Nordberg 2013: 25). Med detta menas att en persons sätt att tala har en social 

innebörd och får då sociala följder i form av andras attityder och beteenden mot den personen. 

Det kan även förekomma en estetisk värdering gällande att vissa varieteter låter ”gulliga” 

eller ”malliga” istället för en värdering av det egentliga språkliga fenomenet (Nordberg 2013: 

25). Individer som är delaktiga i olika sociala och etniska grupper har oftast positiva attityder 

till sin egen varietet men negativa attityder mot andra varieteter och deras språkliga drag 

(Nordberg 2013: 25).  

 
3.2.2 Språk som identitetsskapande 

En individs första språk eller dialekt är en tydlig markör av dennes identitet och vi kan ofta 

intuitivt avgöra från vilken region olika talare kommer ifrån (Einarsson 2009: 39). Möjligen 

kan man försöka dölja vissa identitetsdrag men det är svårt då vår identitet är så fundamentalt 

kopplad till den vi är (Einarsson 2009: 143). Vår sociala identitet byggs upp utifrån de olika 

grupperna som vi tillhör och de egenskaper som vi vill ha (Einarsson 2009: 41).  

Det finns två exempel på indelningar av identitet: en personlig identitet och en social 

identitet (Bijvoet 1998: 37). Det är främst den sociala identiteten som är viktig för denna uppsats 

då den innefattar grupptillhörighet och kollektiv identitet. Sociala grupper definieras ofta 

genom att de använder ett specifikt språk. Språkanvändningen har en stor inverkan på hur andra 

människor bedömer en talare och är en viktig aspekt i en individs identitet (Bijvoet 1998: 37). 

Språk och identitet är alltså komponenter som inte kan säras på. Å ena sidan finns en vilja 

att bevara sin dialekt, då den är en kraftfull symbol för ursprung, gemenskap och den egna 

identiteten. Å andra sidan finns det ett starkt tryck från standardspråket som uppfattas som 

finare, värdefullare och mer korrekt via statusprincipen (Einarsson 2009: 150, Andersson 2004: 
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142). Bruce benämner den senare statusprincipen, som ofta förknippas med standardspråket, 

där talare ofta har en inre konflikt mellan dimensionerna status och solidaritet (Bruce 2013: 

21). Statusprincipen uppmanar oss att uppskatta och eftersträva en dialekt som talas av folk 

med hög status, vilket standardsvenska kan ses som (Andersson 2014: 10). 

Solidaritetsprincipen å andra sidan innefattar en vilja av att likna eller bli liknad vid någon eller 

något man gillar. Denna princip förknippas med sociabilitet och handlar om pålitlighet (Bijvoet 

2013: 136). Begreppen status och solidaritet återkommer i metodavsnittet.  

I kapitlet Språklig variation och förändring skriver Eva Sundgren om just språklig variation 

och identitet (Sundgren 2013: 77). När det kommer till språk upplever vi en större samhörighet 

med dem som talar på liknande sätt. Språkets identifierande och identitetsskapande funktion 

brukar kallas schibbolet-funktion. Det betyder i allmänna ordalag en språklig skillnad som 

avslöjar social tillhörighet (Bruce 2010: 21). När vi pratar avslöjar vi mycket om vilka vi är, 

men även vilka vi vill vara (Sundgren 2013: 78). Sättet vi talar kan skapa avstånd och 

gemenskap, som vi vill ha mot en grupp eller en person. Språket fungerar som en 

identitetsmarkör och med hjälp av bland annat dialekter eller andra språkliga varieteter kan vi 

ge uttryck för vår kollektiva grupptillhörighet (Bijvoet 2013: 129).  

 
3.3 Typiska kännetecken för svenska dialekter 

För att klassificera och sedan välja ut dialekter lämpliga för studien, som i någon mån ses som 

representativa ur en generaliseringsaspekt, används Lars-Gunnar Anderssons uppdelning 

utifrån språkliga variabler (Andersson 2013: 43). Se tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1: Översikt över exempel på språkliga kännetecken 

Språkliga variabler Exempel på kännetecken för att särskilja dialekter 
Fonologiska variabler r-ljudet, uttal med bakre eller främre r. Tunt eller tjockt l-ljud.  

Korta i eller y blir e och ö (fisk/fesk, kyrka/körka).  
Långa ä uttalas som e (räv/rev). Långa ä och ö får ett öppnare uttal. 

Morfologiska variabler Bestämd form pluralis av neutrala substantiv (husen/husena).  
Han eller honom som objektsform (jag såg han/honom).  
Bestämd form av singularis av gamla feminina substantiv (dörra/dörren) 

Lexikala/semantiska 
variabler 

Hink/spann. Jämte/bredvid.  
Grina (betydelse av att skratta eller gråta).  

Syntaktiska variabler Jag har skidorna står på verandan/jag har skidorna stående på verandan 
 
Anderssons uppdelning av språkliga kännetecken är inte absolut, utan ska mer förstås som 

riktlinjer för identifiering. Genom dessa typer av variabler kan man karaktärisera och identifiera 

dialekter. För min undersökning är den fonologiska nivån i Anderssons indelning den som har 
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störst relevans, och jag ska därför kommentera några fonologiska variabler nedan. Dessa berörs 

igen under rubriken urval av studiens dialekter. 

I svenskans dialekter förekommer olika uttal av /l/-ljudet. Förut ansågs det finare att ha ett 

tunnare /l/ i sitt uttal, och där ett tjockare /l/ var mer förknippat med landsbygden och outbildade 

individer (Andersson 2013: 41). Tjocka /l/ hänförs ibland till de mer norrgående dialekterna 

och Värmland och Dalarna, men är även mer spritt över landet. En annan språklig variabel är 

det varierande /r/-ljudet. Huvudvarianterna är här främre och bakre /r/, där skorrande och bakre 

ofta förknippas med de södra delarna av landet och där främre /r/ används i resterande. Det 

finns även exempel på frikativa /r/ som förekommer bland annat i Jämtland (Andersson 2013: 

41, Dahl & Edlund 2010: 60). Ytterligare exempel är stockholmskans nasalisering och långa 

/ä/ som uttalas som /e/, göteborgskans /å/-aktiga /a/-ljud och korta /i/ eller /y/ som blir /e/ och 

/ö/ samt skånskans diftonger och bakre /r/ (Andersson 2013: 63). För vissa dialekter i norra 

Sverige förekommer ett typiskt sj-ljud (Thelander 2013: 174). Gotländskan har ljusa långa /a/-

ljud och diftonger (Bruce 2010: 39, Einarsson 2009: 222, Radovani 2000: 99).  

 
3.4 Vilka dialekter är mest omtyckta? 

Det finns starka åsikter om vilka som är de vackraste dialekterna i Sverige. Det är inte ovanligt 

att de mer lantliga dialekterna som gotländska och dalmål anses vackrast. Färre röster får 

storstadsmål, särskilt de varieteter som kantas av makt, brytning och slang (Bruce 2010: 18). 

Vad som klassas som vackert brukar härröras till talljudet hos dialekten och varietetens sociala 

status (Bruce 2010: 19). Riksspråket eller standardspråket bedöms ofta som vackert och låter 

bildat (Radovani 2000: 90). 

I samklang med detta formulerar Lars-Gunnar Andersson i Fult språk (2004: 131) att 

dialekterna skånska och stockholmska låter fult, att överdriven göteborgska också låter fult men 

att en vårdad variant låter bra. Han återger även att norrländska låter tryggt. Andersson hävdar 

att inställningen till enskilda dialekter utgörs av två mönster; ett allmänt och ett egocentriskt 

(Andersson 2004: 139). Det allmänna mönstret beskriver att dialekterna i nord och väst värderas 

högre än de i öst och syd. Borträknad är då gotländskan som ses som ”maktlös” och blir då 

uppskattad trots att den tillhör östgruppen (Einarsson 2009: 222). Det egocentriska mönstret 

kan illustreras genom en cirkel med utgående ringar. Den innersta cirkeln åsyftar den egna 

dialekten, nästa cirkel syftar på granndialekterna och den yttersta blir dialekter längre bort 

(Andersson 2004: 140). Individer tenderar att ha en splittrad inställning till sin egen dialekt, är 
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benägna att inte gilla granndialekterna och vara mer positiva till dialekter längre bort 

(Andersson 2004: 141).  

När det kommer till språkligt eftersträvansvärda aspekter utgör stereotyper en central del. I 

detta fall avser stereotyper de språkliga variabler som nått en sådan grad av medvetenhet att 

individer runtomkring ser dem som typiska för språkliga varieteter. Den statliga myndigheten 

Institutet för språk och folkminnen (2014) beskriver attityder till dialekter, där de mer populära 

dialekterna är de som typiskt klassas som de norra och västra dialekterna och de mindre 

populära är från östra och södra delarna av Sverige (2014: 9). Liknande resultat fann Radovani 

år 2000, där de svenska dialekterna som genomgående värderades högst var norrländska, 

dalmål, värmländska och göteborgska. Att man inte tycker lika bra om dialekterna i de södra 

och östra delarna av landet beror på inställningen till dialekter i allmänhet (Radovani 2000: 5) 

En inställning som kan sägas socialiseras in tidigt (Andersson 2004: 34).  

Radovanis resultat, som dock kan ses som föråldrat då inspelningarna hon använt är från 

tidigt 90-tal, utgår från fem olika geografiskt åtskilda referensgrupper, som alla har en 

grunddialekt i ryggen och hur de ser på dialekt kontra standardspråk. Resultatet visar att din 

bakgrund, och hur du uppfattar omgivningen runt dig, gör att du kan ha specifika attityder till 

dialekter (Radovani 2000: 98). I Radovanis rapport finns en tabell som uppvisar hur 

respondenterna rangordnat svenska dialekter (Radovani 2000: 99). Överst på listan fanns 

göteborgskan, värmländskan, dalmål, gotländskan och jämtskan. Längst ner var 

finlandssvenskan, skånskan och stockholmskan. Stockholmare kommer från ett centrum som 

har makt och vilket förmodligen är skälet till att deras dialekt är illa omtyckt – den har hög 

koppling till statusprincipen, men låga värden på solidaritetsaxeln. Radovani framför i tillägg 

till Anderssons siffror att man värderar sin egen dialekt högre än granndialekterna och klankar 

ner på dessa och exempel ges från skånskan och småländskan (Radovani 2000: 100). 

 
3.5 Hypotes 

Utifrån ovanstående genomgång blir det dialektala tilltalet som i allt högre utsträckning 

förekommer i svenska medier intressant att undersöka. Underliggande attityder till dessa 

dialekter grundar sig i regel på den grupp av människor man förknippar med den språkliga 

varieteten, istället för dialekten i sig. Det finns forskning som visar att vissa dialekter anses vara 

finare än andra och det är på grundval av ovanstående som studiens hypotes formuleras. 

Dialekterna som förväntas uppskattas mest hos respondenterna är de som klassificeras som 
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norrländska, då de upplevs som lugnande och förtroendeingivande. I denna studie är dessa 

norrbottniska, västerbottniska och jämtländska. Dalmålet, värmländskan, göteborgskan och 

gotländskan är dialekter som antas få mer positivt laddade attityder mot sig. En dialekt som inte 

verkar vara lika förtroendeingivande eller inte att kommer uppskattas lika mycket är 

stockholmskan. Detta då den dialekten förknippas med makt och storstad, vilket frambringar 

mer negativa inställningar och attityder. Andra dialekter som förväntas få sämre resultat är 

östgötskan och skånskan, i enlighet med det allmänna mönstret om att dialekter i öst och syd är 

mindre uppskattade. I tillägg antas den utländska brytningen värderas lågt.  

Respondenternas geografiska ursprung och om de själva talar dialekt eller inte kan ha 

inverkan på deras attityder till dialekter i reklam. Det finns tidigare forskning som framlagts 

ovan gällande att du som dialekttalare är mer fientligt inställd till dina granndialekter, ibland 

premierar den egna och gillar de längre bort. Detta är en del av hypotesen om att beroende på 

vart du kommer ifrån kommer du antingen premiera din egen dialekt och se ner på de närmast 

omgivande dialekterna.  

 
4. Metod och material 

4.1 Metod  

För att möta studiens syfte har en form av kvantitativ metod använts. För att finna samband och 

kunna besvara forskningsfrågor som vill belägga samband passar kvantitativ metod väl 

(Esaiasson et. al 2012: 66). Vald metod är en variant av respondentundersökning, där det är 

respondenterna själva och deras tankar som är de centrala studieobjekten. Metoden handlar om 

att finna mönster i svar som kan förklara respondentgruppernas tankegångar och eventuellt 

deras åsiktsskiljaktigheter (Esaiasson et. al 2012: 228).  

För att applicera kvantitativ metod på studiens syfte så har en teknik kallad ”matched guise” 

använts och anpassats. Metoden har nyttjats på grundval av att det finns antaganden om att en 

talares språkanvändning har stor inverkan på hur andra dömer personen i fråga. Detta kallas 

språkbaserad personperception där små skillnader i uttal kan ha en stor betydelse för den 

slutliga uppfattningen om individen (Bijvoet 1998: 40). Matched guise-tekniken är alltså en 

form av attitydundersökning och inom attitydforskningen kan man dela in metoderna i tre olika 

kategorier. De första kategorierna benämns analys av språkanvändning och språkbehandling 

på samhällsnivå och direkta mätningar. Den tredje kategorin är indirekta mätningar och det är 
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den som är relevant för studien. Syftet med attitydstudier inom direkta mätningar är inte lika 

uppenbart eller uttalat men ger forskaren möjlighet att studera undermedvetna attityder till 

språkliga varieteter såsom dialekter (Einarsson 2009: 219). Genom denna metod får 

respondenterna lyssna på ljudinspelningar med språkprov från ett antal flerspråkiga eller 

enspråkiga deltagare (Bijvoet 2013: 135). Den tvåspråkiga talaren ska uppträda två gånger i 

olika skepnader med en variant av varje varietet som den talar. Detta resulterar i att uppläsare 

som har två inspelningar med i materialet ofta får olika resultat på bedömningarna från 

respondenterna. Den utvalda texten som läses upp ska vara exakt lika, för att säkerställa att det 

enbart är attityderna mot de aktuella språkvarieteterna som bedöms av åhörarna (Bijvoet 1998: 

41). Respondenterna ska bedöma språkproven med ett semantiskt differentialschema som är 

bipolärgraderat med motsatsadjektiv (Bijvoet 2013: 135). Alla skalor kommer senare i studiens 

resultatdel få ett siffervärde som tolkas utifrån medelvärden.  

Föreliggande uppsats metod är en variant av matched guise-tekniken. Respondenterna som 

är studenter har fått lyssna på tolv olika inspelningar med lika många olika dialekter och 

uppläsare. Kopplat till detta har de fått fylla i ett formulär med elva påståenden, där de för varje 

inspelning på en semantisk differentialskala tar ställning till hur de uppfattar rösten de hör. De 

har också fått svara på två avslutande frågor. Den semantiska differentialen ska bestå av 

motsatspoler av adjektiv, ofta på en sjugradig skala (Bijvoet 1998: 42). Status och solidaritet 

är de kategorier som är mest kända idag vad gäller bedömningsdimensionerna och används som 

bakgrund för att utforma och senare bedöma svaren (Bijvoet 1998: 42). Adjektiven som valts 

ut till den semantiska differentialen anpassas så att de ska spegla talarnas kompetens som är 

kopplat till status, exempelvis flitig – lat, intelligent – ointelligent. Men även deras sociabilitet 

– som kopplas ihop med solidaritet, exempel är hänsynsfull – påträngande, sympatisk – 

osympatisk, varm – kall (Bijvoet 2013: 136). Att skalorna är sjugradiga kan motiveras med att 

det är bra att ha ett mittenalternativ, ifall det är så att respondenten är likgiltig till påståendet 

eller om de inte förstår adjektivparen (Esaiasson et. al 2012: 248).  

 
4.2 Empiriskt material 

Studiens empiriska material kommer från 50 stycken studenter som studerar vid Uppsala 

universitet. De inspelningar som använts med de olika dialekterna är hämtade från röstbanken 

”Online Voices”. Det är ett ljudproduktionsbolag och röstagentur som innehar en stor röstbank 
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och gör jobb åt tusentals projekt varje år inom TV, ljudmix, radio, dokumentärer och så vidare. 

I sitt röstarkiv sorterar de sina inspelningar utifrån dialekter, olika språk, landskap och kön.  

 
4.2.1 Urval av dialekter 

För att få en geografisk spridning har urvalet av studiens dialekter gått från Skåne i söder till 

Norrbotten i norr. Syftet med urvalet var att välja talare som hade en dialektal färgning som 

avslöjar deras ursprung (Bruce 2010: 41). De som läst in inspelningarna har ett sätt att tala som 

kan formuleras som en idiolekt. Detta är en beteckning för den enskildes språkbruk vilket 

används i en viss situation. Men noteras bör att dialekterna och talarna är utvalda för att de 

representerar en generaliserad bild av det språkbruk som eftersökts (Andersson 2013: 45).  

Röstproverna var tolv till antalet. De varierade i tid mellan 15 till 20 sekunder och det 

förekom en blandning mellan tre olika manus hos uppläsarna. Inget av röstproverna hade musik 

eller ljud i bakgrunden, för att åhörarna enbart skulle fokusera på rösten som läste upp 

reklaminlägget. Via en övervakad lottning bestämdes att det enbart skulle vara kvinnliga 

uppläsare för alla tolv dialekter, detta för att utesluta faktorn att kön påverkade 

attitydbildningen. 

Vid urvalet föreligger två olika metoder för fonetisk analys; öronfonetik och maskinfonetik. 

Dessa metoder har funnits sedan slutet av 1800-talet då fonetik etablerades som en modern 

vetenskap (Bruce 2010: 38). Öronfonetiken, som är relevant för denna studie, klassas som 

subjektiv då det enbart är forskaren själv som står för insamlandet av dialekterna. När man gör 

en analys av talare som man anser representerar en viss dialekt är det sällan alla talar lika och 

talare präglas ofta av en idiolekt (Bruce 2010: 39). Detta är inräknat i urvalet av uppsatsens 

röstprover och dialekterna som har valts ut representerar en generaliserande bild av det berörda 

dialektområdet. Det förekommer inte någon genuin dialekt, förutom eventuellt röst nummer tre, 

utan alla representerar en variant av utjämnad dialekt och ett fall av tämligen mild brytning. 

Dialekterna har testkörts inför en testpanel som tydligt har kunnat urskilja och placera alla 

dialekter rätt. Röstproverna är som nämnts redan klassificerade på Online Voices hemsida, 

vilket även underlättat urvalet.  

Tabell 2 utgår från Anderssons uppställning under avsnittet om typiska kännetecken för 

svenska dialekter. Fokus ligger på den fonologiska nivån, eftersom det är denna som främst är 

relevant för det slag av dialektal färgning materialet innehåller.  
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Tabell 2: Studiens urval av dialekter. 
Studiens dialekter Drag 
1. Skånska  Tydlig via dess tydliga bakre r. 
2. Småländska  Tydlig via att de har svagt artikulerade r och dess betoningar.  
3. Dalmål  Kan ses som den närmsta genuina dialekten i studien. Är en sydlig daladialekt som 

kanske inte ses som självklart dalmål.  
4. Östgötska Tydlig med dess betoningar och karaktäristiska uttal av öppna ö:n.  
5. Stockholmska Tydligt med tunna l och uttalsvarianter såsom nasalisering. Även frikativa r.  
6. Gotländska Tydlig via dess diftonger och betoning.  
7. Värmländska Tydlig via betoning, har inte tjockt l i denna inspelning. Vissa morfofonologiska drag.  
8. Utländsk brytning Har använts för att lokalisera underliggande attityder, ge variation och är inte en 

svensk dialekt utifrån klassifikation. Handlar om uttal av enskilda fonem och problem 
med grav och akut accent.  

9. Jämtländska Mer utjämnad än en tydlig jämtländska. Tjocka l och betoning.  
10. Norrbottniska  Mer utjämnad än en tydlig ”norrländsk” variant. Tjocka l och sje-ljud.  
11. Göteborgska  Tydlig karaktär av dialekt speciellt genom prosodin. I inspelningen karakteristiskt uttal 

av ”Bara vatten”; ett a som liknar å.  
12. Västerbottniska  Mer utjämnad. Karaktär finns i form av sje-ljud och tjocka l.  

 
4.2.2 Urval av studenter 

Studenter vid Uppsala universitet som urvalsgrupp motiveras utifrån tillgänglighet. Men valet 

bygger även på tanken att apotekarprogrammet och ämneslärarprogrammet antagligen skiljer 

sig åt i spridningen vad gäller intaget, där det föreligger en skillnad mellan 

humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning och naturvetenskaplig inriktning i valda program. 

Rekryteringen ser troligtvis olika ut och studenterna antas vara från olika socioekonomiska 

bakgrunder och geografiska ursprung.  

En annan motivering är studenters vana att vara uppkopplade och använda internet i sitt 

dagliga studentarbete. Varje år genomför ”internetstiftelsen i Sverige”, som är en oberoende 

allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige, en 

undersökning om svenskarnas internetvanor (Svenskarna och internet, 2018). I deras 

undersökning från år 2017 framkommer det att den vanligaste aktiviteten är Messenger-

funktionen som ofta förknippas med Facebook och som används regelbundet av studenter för 

att sammanlänka arbetet mellan varandra (Davidsson & Thoresson 2017: 47). I studien har 

respondenter blivit tillfrågade gällande hur ofta de använder internet i arbetet, och svaren visar 

att högskolestuderande använder det flera gånger dagligen (Davidsson & Thoresson 2017: 47 

& 31). I studien från år 2018 framkommer det att alla studenter googlar och att Messenger 

fortfarande används i lika hög utsträckning som tidigare år (Svenskarna och internet 2018: 4; 

48). Idag förekommer det annonser både på Facebook och i Messenger. Vidare gäller att TV-

tittandet har övergått från analog TV till en bredare användning av olika play- och 
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streamingtjänster. Detta innebär att man som uppkopplad i högre utsträckning möter reklam i 

olika former. TV är även ett forum där man möter ett helt spektrum av språkbruk (Andersson 

2004: 32).  

 
4.2.3 Urval av semantiska differentialskalor 

I den inledande delen av metodavsnittet beskrevs semantiska differentialskalors 

användningsområde inom matched guise-tekniken. För att kunna tolka resultatet behöver 

adjektivskalorna kodas utefter vad som är önskvärt eller mindre önskvärt ur status- och 

solidaritetsprincipen. I tabell 3 presenteras studiens adjektivskalor utifrån den ordning som de 

kommer i formuläret. Adjektivskalorna kommenteras utifrån vilken princip de kodats utifrån.  
 
Tabell 3: Studiens urval av semantiska differentialskalor och dimension. 

Positivt kodad Negativt kodad Dimension 
1. Förtroendeingivande  Inte förtroendeingivande Status 
2. Sympatisk  Osympatisk Solidaritet 
3. Säker Osäker Status 
4. Avstressande Stressande Solidaritet 
5. Ordningsam Slarvig Status  
6. Jordnära Verklighetsfrånvänd Solidaritet 
7. Intelligent  Ointelligent Status 
8. Hänsynsfull  Påträngande Solidaritet 
9. Varm Kall Solidaritet 
10. Tydlig Otydlig Status 
11. Friluftsmänniska*  Stadsmänniska* -  
*Kommentar. Kategori 11 är inte en adjektivskala utan en substantivskala. Vad 
man läser in som positivt eller negativt vad gäller denna kategori beror antagligen 
på vart du kommer från och socioekonomisk bakgrund. Därför blir den godtycklig 
i bedömningen och kommer främst diskuteras utifrån de resultat som framkommit. 
Men friluftsmänniska kommer ses som mer positivt laddad än stadsmänniska.  

Ovanstående indelningar behöver 
inte vara absoluta och kan 
diskuteras.  

 

Ordningen som ordparen framlagts i formuläret har varierat: ibland har det positivt kodade 

adjektivet stått längst till höger och ibland har det stått längst till vänster. Konstruktionen har 

gjorts med avsikt att respondenterna ska vara uppmärksamma på vad de fyller i. Paren som 

valts ut är inte absoluta till sin karaktär, utan de liknar varandra på det sätt som exempelvis 

förtroendeingivande och inte förtroendeingivande kan liknas vid hänsynsfull och påträngande. 

Detta har även gjorts för att respondenterna ska vara uppmärksamma när de svarar och inte 

motsäga sig själva. I val av adjektivpar finns det alltid adjektiv att lägga till, ta bort eller 

förändra. Men ovanstående urval bedömdes lämpligt och omfattar ett brett spann av egenskaper 

som kan ses som eftersträvansvärda.  
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4.3 Validitet och metodkritik 

En central fråga vid insamlandet och bedömningen av empiriskt material är om man mäter det 

som avses att mätas. Frågorna eller påståendena som används i undersökningen är operationella 

indikatorer på teoretiska begrepp (Esaiasson et. al 2012: 242). Det är alltså en fråga om validitet 

om studenterna förstår och tolkar adjektivparen som de ämnats att tolkas. I den utsträckning 

som har varit möjlig, med hänsyn tagen till att anpassa paren till status- och 

solidaritetsprincipen, har adjektiv valts ut som ska vara lätta att känna igen och förstå, då detta 

annars kan skapa problem (Bijvoet 2013: 140). I formuläret fanns två frågor som var fri-svar 

där studenterna behövde ta ställning. Dessa frågor var: (1) ”Om du skulle benämna röstens 

ursprung eller kategorisera den, hur skulle du göra det då?” och den sista frågan var (2) ”Anser 

du att du själv talar dialekt?”. Detta är lämpligt ur en synvinkel vad gäller svårigheten med att 

ställa bra frågor som respondenterna förstår och inte misstolkar (Esaiasson et. al 2012: 244).  

Kritik som kan framföras gällande validiteten och varianten av metod är att röstproverna 

eller inspelningarna ska vara konstanta i form av liknande röstkvalitet och inläst text. I denna 

studie har det med hänvisning till medel, tidsaspekt och nätverk varit vanskligt att få tag på tolv 

personer som talar tolv olika dialekter, be dem läsa in samma text och sedan spela upp dessa 

för studenterna. Detta till trots har materialet av inspelningar kunnat väljas ut med liknande 

texter och det har genomgående hög kvalitet. Syftet är att undersöka underliggande attityder till 

dialekter i reklam och detta genererar en svårighet med röstprovernas olika sätt att läsa in och 

framföra ett budskap. Detta skapar frågetecken kring att rösternas karaktär i högre utsträckning 

kan ha påverkat uppfattningen än själva dialekten (Bijvoet 2013: 137). Det blir en risk som 

behöver tas då inläsarnas röstprover redan är färdiginspelade. 

Kritik som tenderar att framföras till matched guise-tekniken är att det är onaturliga röstprov, 

att det inte föreligger någon omgivande kontext eller liknande. Detta problem har undgåtts i 

denna studie då reklam utgör kontexten (Bijvoet 2013: 139). Ett annat problem som kan 

framkomma är att vissa inläsare är mer skickliga än andra på att framföra företagets budskap. 

Detta är med i beräkningarna vid kommande diskussion av resultatet och i avslutningen.  

 
5. Resultat och analys 
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av matched guise-testet. Inledningsvis kommer en 

övergripande resultatredovisning att ges utifrån sambandet mellan studenter vid Uppsala 
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universitet och utfallet av deras svar. Efter den övergripande redogörelsen kommer andra 

aspekter såsom geografiskt ursprung hos respondenterna och kön att lyftas in för att vidga 

resultatgenomgången. För att uppnå studiens syfte kommer resultatet av respondenternas svar 

presenteras genom en rangordning av dialekternas medelvärden. Att använda medelvärde som 

hjälpmedel för tolkning av resultat är enkelt och tydligt då medelvärdet anger den ”typiskhet” 

som det genomsnittliga värdet hos berörda variabler har. Medelvärdet utnyttjar maximalt med 

information och blir då relevant för tolkning av studiens resultat (Teorell & Svensson 2007: 

114; 116). Nackdelen med att använda ett medelvärde är att det är känsligt för utstickande 

värden och kan balansera ut om respondenterna är väldigt oense inom en kategori (Teorell & 

Svensson 2007: 116).  

Beträffande respondenterna gäller följande: representanter förekommer från 

ämneslärarprogrammet och apotekarprogrammet, även studenter som läser ”övrigt” och 

fristående kurser inom respektive program. Åldersmässigt föreligger det en spridning mellan 

18 år upp till den högsta ålderskategorin som var 38 år och uppåt. Den geografiska spridningen 

som förekommer är att 15 av Sveriges 25 landskap finns representerade, med den högsta 

andelen studenter från landskapet Uppland (28 %). I tillägg fanns en kategori som var ”har inte 

vuxit upp i Sverige”, där svarsfrekvensen var 11 %. Fördelningen vad gäller kön bland 

respondenterna är 37 stycken kvinnor och 13 stycken män. Det föreligger inget bortfall bland 

respondenterna, utan det som framkom efter avslutad insamling var att två personer av de 50 

stycken studenter som sammanlagt deltagit inte hann fylla i undersökningen och detta kan i viss 

mån räknas som bias. Det är dock enbart två stycken och det är rimligt att hävda att deras svar 

inte påverkat utfallet nämnvärt, men i åtanke bör man ändå ha att en snedvridning kan 

förekomma om de fyllt i ytterändarna av skalan.  

 
5.1 Attityder till dialekter  

Resultatredovisningen kommer att utgå och redovisas utifrån studiens adjektivpar som valts ut 

via status- och solidaritetsprincipen. I tabell 4 listas de tolv differentialskalorna som 

respondenterna skulle gradera dialekterna i reklamerna utifrån. Resultatet baseras på de 

medelvärden som framkommit i deras samlade svar och har rangordnats med hjälp av en ”topp-

tre” och en ”botten-tre”.  
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Tabell 4: Resultat av samtliga respondenters attityder till dialekter i reklam. 
Skalor Dimension Topp tre samtliga resp. Botten tre samtliga resp. 

1.Förtroendeingivande 
- Inte 
förtroendeingivande 

Status 1, göteborgska. 2, jämtländska. 3, 
dalmål. 

12, stockholmska. 11, utländsk brytning. 
10, gotländska.  

2. Sympatisk-
Osympatisk 

Solidaritet 1, göteborgska. 2, dalmål. 3, 
värmländska.  
 

12, stockholmska. 11, norrbottniska. 10, 
västerbottniska/småländska. 
 

3. Säker - Osäker Status  1, göteborgska. 2, jämtländska. 3, 
skånska.  
 

12, utländsk brytning. 11, stockholmska. 
10, östgötska.  
 

4. Avstressande - 
Stressande 

Solidaritet  1, skånska. 2, dalmål. 3, 
göteborgska.  
 

12, västerbottniska. 11, östgötska. 10, 
norrbottniska. 
 

5. Ordningsam - 
Slarvig 

Status  1, göteborgska. 2, jämtländska. 3, 
skånska.  

12, stockholmska. 11, 
östgötska/norrbottniska.  
10, gotländska.  

6. Jordnära - 
Verklighetsfrånvänd 

Solidaritet  1, dalmål. 2, värmländska.  
3, göteborgska.  
 

12, stockholmska. 11, västerbottniska.  
10, östgötska.  
 

7. Intelligent - 
Ointelligent 

Status  1, jämtländska. 2, göteborgska.  
3, värmländska/skånska.  
 

12, stockholmska. 11, östgötska. 10, 
norrbottniska.  
 

8. Hänsynsfull - 
Påträngande 

Solidaritet  1, dalmål. 2, värmländska.  
3, jämtländska/göteborgska.  
 

12, stockholmska. 11, norrbottniska.  
10, västerbottniska.   
 

9. Varm - Kall Solidaritet  1, skånska. 2, dalmål. 3, 
göteborgska.  
 

12, stockholmska. 11, småländska.  
10, västerbottniska.  
 

10. Tydlig - otydlig Status  1, jämtländska. 2, göteborgska. 3, 
skånska.  
 

12, utländsk brytning. 11, östgötska.  
10, gotländska.  

11. Friluftsmänniska – 
Stadsmänniska  

- 1, dalmål. 2, gotländska. 3, 
skånska.  

12, stockholmska. 11, utländsk brytning. 
10, göteborgska.  

  

Den samlade bilden i tabell 4 är att den dialekt som oftast fått bäst resultat är göteborgskan. 

Den har flest förstaplatser och vid en sammanräkning även flest topp-tre-placeringar. Liknande 

resultat ses för de resterande dialekterna och vid en sammanvägning placerar sig dalmålet på 

en total andraplats och jämtländskan på en tredjeplats. Jämtländskan och skånskan landade på 

samma antal poäng, men för att skilja dem åt så baseras placeringen på högst antal andraplatser, 

där jämtländskan hade tre stycken och skånskan inte hade någon.   

I den fjärde kolumnen återfinns de dialekter som fått de lägsta resultaten i 

attitydundersökningen. Längst ner återfinns stockholmskan, som har åtta stycken 

bottennoteringar. I stigande skala placerar sig östgötskan på plats elva och på plats tio kommer 

västerbottniskan. Norrbottniskan och västerbottniskan landande på samma poäng, men 

norrbottniskan hade ingen placering på en tolfteplats och hamnar då utanför botten-tre.  

Intressant att lyfta är dialekterna som inte förekommer i toppen oavsett håll. Småländskan 

finns representerad två gånger men endast i bottenkolumnen. Gotländskan förekommer inte 

heller högfrekvent utan har tre stycken placeringar i botten. Värmländskan, som enbart placerar 

sig i toppkolumnen, förekommer på fyra ställen totalt.  
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De semantiska differentialskalorna har valts utifrån status- och solidaritetsprincipen. 

Statusprincipen utgör en aspekt som förknippas med makt eller något eftersträvansvärt. 

Solidaritetsprincipen kan tolkas innebära att man gillar något som man gärna vill liknas vid. 

Göteborgskan har med sina totalt fyra toppnoteringar tre stycken adjektiv som klassificerats 

som status och en som solidaritet. Skånskan och dalmålet har enbart fått adjektiv som är 

solidaritetsbeskaffade och jämtländskan har enbart fått topplaceringar på statuskodade par. 

Stockholmskan som utifrån alla respondenter fått åtta av elva placeringar i botten har då ingen 

topp på statusprincipen. Göteborgskan är en dialekt som i reklam fungerar i båda avseenden 

och besitter då en del inflytande. Att dalmålet och skånskan enbart fått solidaritetsförstaplatser 

kan förklaras av att respondenterna uppskattar och gillar dem, eventuellt utifrån en likhets- och 

identifikationsfaktor.  

 
5.1.1 Attityder till dialekter utifrån kön 

Nedan kommer resultatet att återges baserat på respondenternas kön. I studien ingår 37 stycken 

kvinnor och 13 stycken män. Könens ”topp tre” och ”botten tre” baseras på de medelvärden 

som framkommit utifrån varje svar och rangordnats därefter. Tabell 5 visar resultatet från de 

kvinnliga respondenterna. 
 
Tabell 5: Resultat av kvinnliga respondenters attityder till dialekter i reklam.  

 

Skalor Dimension Topp tre kvinnor Botten tre kvinnor 
1. Förtroendeingivande -  
Inte förtroendeingivande 

Status 1, göteborgska/jämtländska. 2, 
dalmål. 3, värmländska.  

12, stockholmska. 11, östgötska. 10, 
gotländska/utländsk brytning. 

2. Sympatisk-
Osympatisk 

Solidaritet 1, göteborgska. 2, dalmål. 3, 
värmländska.  

12, stockholmska. 11, norrbottniska. 
10, småländska/västerbottniska.  

3. Säker-Osäker Status  1, göteborgska. 2, skånska. 3, 
jämtl/värm.  

12, utländsk brytning. 11, 
stockholmska. 10, östgötska.  

4. Avstressande - 
Stressande 

Solidaritet  1, skånskan. 2, dalmål. 3, 
göteborgska.  

12, västerbottniska. 11, norrbott/östgöt. 
10, stockholmska.  

5. Ordningsam - Slarvig Status  1, göteborgska. 2, jämtländska. 3, 
skånska.  

12, östgötska. 11, stockholmska. 10, 
norrbottniska.  

6. Jordnära - 
Verklighetsfrånvänd 

Solidaritet  1, dalmål. 2, göt/skån/värm/. 3, 
jämtländskan.  

12, stockholmska. 11, västerbottniska. 
10, östgötska. 

7. Intelligent - 
Ointelligent 

Status  1, jämtländska/göteborgska 2, 
värmländska. 3, skånska.  

12, stockholmska. 11, östgötska. 10, 
norrbottniska.  
 

8. Hänsynsfull - 
Påträngande 

Solidaritet  1, värmländska. 2, dalmål. 3, 
jämt/göte.  

12, stockholmska. 11, norrbottniska. 
10, östgö/västerbottniska. 

9. Varm - Kall Solidaritet  1, skånska. 2, göteborgska. 3, 
jämtl/dalmål.  

12, stockholmska. 11, Små/västerbott. 
10, norrbottniska.  

10. Tydlig - otydlig Status  1, göteborgska. 2, jämtl/skån. 3, 
smål/värm.  

12, utländsk brytning. 11, östgötska. 
10, stockholmska.  

11. Friluftsmänniska – 
Stadsmänniska  

- 1, dalmål. 2, skånska. 3, 
gotländska.  

12, stockholmska. 11, utländsk 
brytning. 10, småländska.  
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I tabell 5 framkommer det att dialekten som fått flest förstaplatser är göteborgskan, som alltså 

framstår som mest omtyckt. I fallande ordning placerar sig skånskan på andra plats och på 

tredjeplatsen kommer jämtländskan. I ovanstående resultat är det återigen medelvärdena som 

använts och när antalet respondenter blivit färre förekommer det fler delade platser. Alla delade 

platser har räknats som en full poäng.  

I den tredje kolumnen, som ställer upp bottenresultaten utifrån studenternas attityder, har 

stockholmskan flest tolfteplatser. Efter den inordnar sig östgötskan och på en tiondeplats 

kommer norrbottniskan. Det intressanta i tabellen är att gotländskan enbart har två placeringar, 

en i toppkolumnen och en i bottenkolumnen. I tillägg har utländsk brytning två stycken 

tolfteplaceringar.  

I tabell 6 presenteras istället resultatet av männens attityder mot dialekter. Det man kan utläsa 

från den tabellen är att dalmålet fått flest förstaplatser. Men om man sammanräknar det totala 

antalet placeringar blir ordningen att göteborgskan ligger på förstaplats, sedan jämtländskan 

och efter det dalmålet.  

 
Tabell 6: Resultat av manliga respondenters attityder till dialekter i reklam. 

Skalor Dimension Topp tre män Botten tre män 
1.Förtroendeingivand
e – Inte 
förtroendeingivande 

Status 1, göteborgska. 2, jämtländska. 3, 
småländska. 
 

12, stockholmska. 11, gotländska. 10, 
utländsk brytning. 
 

2. Sympatisk-
Osympatisk 

Solidaritet 1, skån/dalmål. 2, utländsk 
brytning. 3, göteborgska.  
 

12, stockholmska. 11, västerbott/smål. 
10, norrbottniska. 

3. Säker-Osäker Status  1, jämtländska. 2, göteborgska. 3, 
skånska.  
 

12, utländsk brytning. 11, östgötska. 10, 
småländska. 

4. Avstressande - 
Stressande 

Solidaritet  1, göte/dalmål. 2, skånska. 3, 
jämtländska. 

12, stock/västerb. 11, östgötska. 10, 
norrbottniska.  

5. Ordningsam - 
Slarvig 

Status  1, göteborgska. 2, jämtländska. 3, 
skånska.  

12, stockholmska. 11, gotl/utlän/norrb. 
10, östgötska.  
 

6. Jordnära - 
Verklighetsfrånvänd 

Solidaritet  1, dalmål. 2, värmländska. 3, 
jämtländska.  

12, stockholmska. 11, östgötska. 10. 
smål/norrb/västerbott.   
 

7. Intelligent - 
Ointelligent 

Status  1, jämtländska. 2, göteborgska. 3, 
skånskan.  
 

12, östgötska. 11, norrbottniska. 10, 
utländsk brytning. 
 

8. Hänsynsfull - 
Påträngande 

Solidaritet  1, dalmål. 2, göteborgska. 3, 
jämt/värm. 

12, västerbottniska. 11, östgötska. 10, 
stockholmska.  
 

9. Varm - Kall Solidaritet  1, dalmål. 2, jämtl/göteb. 3, 
utländsk brytning.  
 

12, stock/smål. 11, västerbottniska. 10, 
norrbottniska.  

10. Tydlig - otydlig Status  1, jämtländska. 2, göteborgska. 3, 
västerbottniska. 
 

12, utländsk brytning. 11, östgötska. 10, 
gotländska.  
 

11. Friluftsmänniska 
– Stadsmänniska  

- 1, dalmål. 2, gotländska. 3, skånska.  
 

12, stockholmska. 11, göteborgska. 10, 
utlä/jämtl.  
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I alla ovanstående resultatredovisningar har dialekten med flest individuella förstaplatser även 

tagit förstaplatsen i den totala sammanvägningen, förutom hos männen. Utifrån de dialekter i 

reklamerna som männen placerat lägst så tar återigen stockholmskan sistaplatsen. På 

elfteplatsen hamnar utländsk brytning, östgötskan och norrbottniskan, som alla hade samma 

värde. För att dela upp dem används antalet förstaplatser och då placerar sig utländsk brytning 

efter stockholmskan och på plats tio kommer östgötskan.  

I diagram 1 har en sammanställning av förstaplatserna utifrån vardera kön gjorts, detta för 

att ge en tydligare överblick över skillnaden mellan resultatet. Den dialekt som inte förekommer 

i topp för båda är värmländskan, annars liknar fördelningen varandra förutom att jämtländskan 

har ytterligare en topplacering jämfört med kvinnorna och att dalmålet har fått två fler 

förstaplatser hos männen.  

 
Diagram 1: Antal topplaceringar fördelat mellan kvinnor och män.  

 
 

Utifrån status- och solidaritetsprinciperna framkommer det vid denna uppdelning liknande 

resultat som återgetts för alla respondenter. Jämfört mellan kvinnor och män så har 

göteborgskan fyra statuskategorier och en solidaritetskategori, medan hos männen är 

fördelningen två status och en solidaritet. För jämtländskan är det fortfarande enbart 

statuskategorier som förekommer, två hos kvinnorna och tre hos männen. Det mest intressanta 

är att dalmålet enbart har en solidaritetskategori hos kvinnorna, medan dialekten hos männen 

har fem stycken. Skånskan har två solidaritetskategorier hos kvinnorna och en hos männen.  

 
5.1.2 Attityder till dialekter utifrån geografiskt ursprung 

I det insamlade materialet finns det en spridning mellan 15 stycken landskap och dessutom en 

kategori ”har inte vuxit upp i Sverige”. Detta ger ett material som är relativt omfattande, och 
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därför kommer enbart ett axplock att lyftas fram. Alla landskap som finns representerade bland 

respondenterna har inte sin dialekt representerad i undersökningen; detta gäller Gästrikland, 

Halland, Hälsingland, Närke, Ångermanland och Västmanland. Respondenternas svar från 

dessa landskap kommer inte behandlas i detta avsnitt, utan fokus läggs på de landskap som har 

dialekter representerade i undersökningen. De landskap som valts bort gränsar till 

kringliggande dialekter men även detta kommer lämnas åsido här. I kommande del lyfts fri-

svarsfrågorna att lyftas in när de anses relevanta. Eftersom det totalt är 50 respondenter och 15 

representerade landskap så är det inte ett stort antal individer från varje del av landet, men 

generella drag kan ändå beskrivas.  

I tabell 7 presenteras respondenterna utifrån landskapet de angett att de kommer från. 

Tabellen är omfattande men nödvändig för att demonstrera hur attityder kan te sig beroende på 

geografiskt ursprung och hur attityderna till den egna och granndialekterna ser ut.  

 
Tabell 7: Översikt av attityder till dialekter i reklam och geografiskt ursprung 

Landskap och 
antal respondenter 

inom parentes 

Attityder till den 
egna dialekten 

Attityder till 
granndialekten 

Dialekter generellt och 
kommentar 

Dalarna (2).  Har inte placerat sin egen 
dialekt i topp. Istället 
värderas göteborgskan, 
värmländskan och 
jämtländskan högst. 
Placerat dalmål i topp för 
mest hänsynsfull och 
friluftsmänniska.   

Granndialekten som 
främst är med är 
värmländskan och som är 
uppskattad. Även 
jämtländskan kan 
argumenteras för är en 
avlägsen granne.    

Båda anser att de talar 
dialekt. Värt att notera är att 
stockholmskan inte finns 
med i botten, vilket den gjort 
i alla de andra 
sammanställningarna hos 
svarsgruppen. 

Jämtland (2).  Placerat sin egen dialekt 
i topp: jämtländskan, 
göteborgskan och 
skånskan.  

Har värderat de andra 
”norra” dialekterna 
relativt lågt, det vill säga 
har en mindre positiv 
inställning till dem. 
Främst västerbottniskan.  

Båda talar dialekt och har 
besvarat skalorna lika. 
Stockholmskan har 
tillsammans med 
västerbottniskan värderats 
lägst.  

Norrbotten (2).  Värderat sin egen dialekt 
i mitten, varken gillande 
eller ogillande. De har 
värderat dalmålet, 
jämtländskan och 
göteborgskan högst.  

Värderat 
västerbottniskan, 
östgötskan och 
gotländskan lägst. Om 
man ser jämtländskan 
som en granndialekt 
värderas den högt.  

Båda anser att de talar 
dialekt. Dalmålet har de 
klassificerat som gotländska.  

Skåne (1).  Respondenten värderar 
sin egen dialekt högt, 
men placerat den som 
den mest påträngande.  

Värderar 
granndialekterna högt, 
exempelvis småländskan. 
Även dalmålet placeras 
högt.  

Talar dialekt. Intressant i 
detta fall är att göteborgskan 
inte värderas högt. 
Stockholmskan är den 
dialekt som respondenten 
uppskattar minst. 

Småland (1).  Värderat sin egen dialekt 
lågt. Den enda 
topplaceringen är att den 
är mest avstressande.  

Värderat göteborgskan 
och skånskan högt. Det 
vill säga en av grannarna 
och en av sina avlägsna 
grannar.  

Är dialekttalande. 
Jämtländskan har värderats 
högt men är inte en 
granndialekt. Stockholmskan 
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och de norra dialekterna 
gillas minst.  

Södermanland (5).  De har inte värderat sin 
egen dialekt (inte för att 
alla talar stockholmska 
men det finns en stor 
chans att de är från det 
området) på samma sätt 
som många andra, det 
vill säga lågt. Istället har 
de värderat småländskan 
och östgötskan lägst, 
sedan kommer 
stockholmskan. 

Östgötskan kan ses som 
en granne till 
Södermanland och har då 
värderats lågt. Övrigt 
finns goda attityder mot 
jämtländskan och 
värmländskan som inte 
är granndialekter.  

En önskar att den hade 
dialekt, en säger nej och tre 
säger att de har. En av 
respondenterna identifierade 
stockholmskan. 
Jämtländskan benämndes 
som rikssvenska och 
värmländskan trodde flera av 
dem var småländska. Detta 
skapar en svårighet att uttala 
sig om attityderna, då man 
inte vet var attityden riktar 
sig.  

Uppland (14).  I studien förekom ingen 
ren Upplandsdialekt. 
Men flertalet har angett 
att de talar stockholmska 
men värderar den ändå 
lägst.  

Granndialekterna kan 
hävdas vara 
Södermanland och 
stockholmskan, men 
även dalmålet. Där 
dalmålet kom på andra 
plats efter göteborgskan. 
På en tredje plats 
placerades jämtländskan.  

Varför Uppland är med är 
för att det var flest härifrån 
och att vissa delar av 
Stockholm ligger i Uppland. 
Flera anser att de talar 
stockholmska, några menar 
att de inte har någon dialekt 
och en anger att den talar 
norrländska.  

Västergötland (2).  Graderat sin egen 
dialekt, göteborgskan 
(om man nu antar att den 
får vara representativ) 
högst.  

Granndialekterna som 
återfinns i studien är 
småländskan och till viss 
del östgötskan och dessa 
har värderats i mitten.  

Båda har angett att de talar 
dialekt. De dialekter som 
värderats lägst är 
stockholmskan och 
norrbottniskan.  

Västerbotten (2).  De uppvisar skepsis mot 
sig egna dialekt och den 
utländska brytningen. 
Placerar sin egen dialekt 
som mest påträngande 
och stressande.  

Är inte negativt inställda 
mot norrbottniskan. Har 
placerat jämtländskan 
högts tillsammans med 
dalmål och skånska.  

Båda anser att de talar 
dialekt. Anmärkningsvärt är 
att stockholmskan har 
erhållit sju tolfte-placeringar.  

Östergötland (2).  Respondenterna har 
placerat sin egen dialekt 
som den mest 
ointelligenta och 
slarviga. Annars har den 
landat i mitten. Skånskan 
och jämtländskan har 
värderats högt.  

Småländskan, men även 
Södermanland och 
stockholmskan ses som 
grannar och har värderats 
i mitten respektive lägst. 

De anser att de inte talar så 
mycket dialekt längre, den 
kommer fram när de åker 
hem.  

Har inte vuxit upp i 
Sverige (5).  

Göteborgskan och 
dalmålet värderats högst.  

 Fyra av fem anser att de talar 
med dialekt. Lägst värderat 
är stockholmska, östgötska 
och norrbottniska. 

  .  
En central fråga att ställa sig är om attityderna blir mot dialekterna i reklamen i sig eller värderas 

vissa lägre för att det finns inneboende attityder mot sina granndialekter? I den teoretiska 

genomgången angavs Lars-Gunnar Anderssons formulerade mönster för inställning till 

dialekter. Det var ett allmänt och ett egocentriskt mönster där det egocentriska mönstret kunde 

illustreras genom en cirkel med utgående ringar. Den innersta cirkeln åsyftar den egna 

dialekten, nästa cirkel syftar på granndialekterna och den yttersta blir dialekter längre bort 

(Andersson 2004: 140).  
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Fri-svarstexterna, som fått stå tillbaka för de andra resultaten och inte kommenterats i alla 

kolumner, är intressanta ur denna inställningsaspekt. Det finns exempel från norrbottningarna 

som klassat dalmålet som mest eftersträvansvärt, men benämnt den i kommentaren som 

gotländska. Liknande exempel finns från respondenterna från Södermanland som haft lite större 

problem med att ange dialekternas ursprung och därför har deras kommentarer presenterats i 

tabellen. Exempelvis kunde enbart en person ange att stockholmska var stockholmska. Att de 

ibland inte vet var dialekten kommer ifrån skapar en svårighet att uttala sig om värderingen, då 

man inte vet mot vad eller vem de uppvisar sina attityder.  

Generellt har studenterna inte placerat sina egna dialekter i topp, förutom de från Jämtland, 

Västergötland och Skåne. Det vanligaste har varit att man placerar sin egen dialekt någonstans 

i mitten. Tendenser finns gällande att man inte gillar sina granndialekter, men det är inte 

genomgående då exempel finns på att man uppskattar sina granndialekter. Ett exempel på detta 

som går stick i stäv med Radovanis tidigare angivna forskning är att skåningar och 

smålänningar i denna studie värderar varandras dialekter högt.  

 
5.2 Sammanfattning 

Studiens hypotes var att de dialekter som förväntades uppskattas mest hos respondenterna var 

de dialekter som klassificeras som norrländska, då dessa typer av dialekter oftast anses som 

lugnande och förtroendeingivande. I denna studie är det följaktligen de norrbottniska, 

västerbottniska och jämtländska. Dalmålet, värmländskan, göteborgskan och gotländskan är 

dialekter som också antogs skulle få mer positivt laddade attityder mot sig. De dialekter som 

förväntades vara mindre förtroendeingivande eller inte skulle uppskattas lika mycket var främst 

stockholmskan. Detta eftersom den dialekten förknippas med makt vilket frambringar negativa 

attityder. Andra dialekter som förväntades få sämre resultat var östgötskan och skånskan. 

Respondenternas geografiska ursprung och om de själva talar dialekt eller inte kan ha 

inverkan på deras attityder till dialekter i reklam. Detta är en del av hypotesen om att beroende 

på var du kommer ifrån kommer du antingen premiera din egen dialekt och se ner på de 

omgivande dialekterna. I resultatgenomgången går det att utläsa att de mest uppskattade 

dialekterna är göteborgskan, dalmålet och jämtländskan. Även skånskan tar ibland plats i 

toppen vilket utifrån hypotesen är förvånande. Genomgående är de mest ogillade dialekterna 

stockholmskan, östgötskan, norrbottniskan och västerbottniskan. Ibland varierar den dialekt 

som tar tredjeplatsen i bottenkolumnen, men utifrån nämnda drag så är detta de mest 
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genomgående placeringarna. Att norrbottniskan och västerbottniskan inte hamnar i topp är 

överraskande då hypotesen var att de skulle placerat sig där. De dialekter som förväntades 

placera sig högt, exempelvis värmländskan och gotländskan är ganska osynliga i 

undersökningen och får sällan topp- eller bottenresultat. Lika är det för den utländska 

brytningen som är frånvarande i alla kategorier och värderingar. Attityderna mot den senare 

språkliga varieteten framkommer mer frekvent när det gäller att vara otydlig, stadsmänniska 

och att den låter osäker. Ytterligare en dialekt som också till viss del varit osynlig, men som 

blev ett upplyft när respondenterna var från södra Sverige, var småländskan.  

En intressant iakttagelse är att Anderssons mönster för inställningar till den egna och 

granndialekterna ofta stämmer in. Ett tydligt exempel syns i Norrbotten, där respondenterna var 

mer fientligt inställda till granndialekten i Västerbotten. Men det motsatta förekom inte hos 

studenterna från Västerbotten, där de värderade norrbottniskan i mitten. Ett annat intressant 

resultat som frångår den egocentriska inställningen var respondenterna från södra Sverige 

tenderade att gilla sina granndialekter.  

Gällande det mer allmänna mönstret om inställning till dialekter framstår resultatet som 

tudelat. De norra och västra är mer gillade, förutom norrbottniskan och västerbottniskan, men 

där jämtländskan och göteborgskan får många positiva värderingar. För dialekterna i östra och 

södra delarna av Sverige stämmer mönstret för stockholmskan och östgötskan. Däremot 

stämmer mönstret inte för skånskan som ofta blivit uppskattad och inte heller gotländskan och 

värmländskan som inte fick positiva gensvar i den utsträckning som förväntades.  

Utifrån status- och solidaritetsprinciperna har skillnader i attityder mot dialekterna varit 

tydliga. Vissa dialekter har enbart fått antingen statuskodade förstaplatser eller 

solidaritetskodade förstaplatser, medan den enda dialekten som erhållit förstaplatser i båda 

kategorierna är göteborgskan. De dialekter som placerats i bottenkolumnen har således inte 

erhållit några förstaplatser hos någon av principerna. 

 
6. Diskussion 
 
Studiens hypotes utgick från att de dialekter som skulle uppskattas mer var de norra och de 

västra, medan de från södra och östra Sverige skulle uppskattas mindre. I tillägg formulerades 

antaganden om specifika dialekter inom dessa större områden, exempelvis att stockholmskan, 

skånskan och östgötskan inte skulle uppskattas, och att de norrländska dialekterna, gotländskan, 

göteborgskan, värmländskan och dalmålet skulle gillas mer.  
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Resultatet presenterades utifrån rangordnade medelvärden och det framkommer mönster 

som är intressanta. De attityder mot svenska dialekter som framträder i reklam är att dialekten 

som övergripande uppskattats mest och som både erhållit flest topplaceringar i status- och 

solidaritetskategorierna är göteborgskan. Andra dialekter som erhållit många förstaplatser är 

dalmålet och jämtländskan. Förvånande är att de andra norrländska dialekterna i form av 

norrbottniska och västerbottniska presterat dåligt i de reklaminspelningar som respondenterna 

lyssnat på. Detta går emot hypotesen och en tänkbar förklaring kan vara att attityderna riktade 

sig mer till inläsarna än dialekten; över huvud taget kan det problematiseras om och 

respondenternas åsikter gällande dialekten i sig, det som lästes upp eller uppläsaren i sig. Det 

är ofrånkomligt att några av inläsarna är ”duktigare” än andra på att förmedla ett företags 

budskap. Detta kan ha skapat ett gillande mot en viss dialekt som egentligen inte skulle 

uppskattats och vice versa. I fritext-svaren så fick norrbottniskan och västerbottniskan flest 

kommentarer på att de lät irriterade, sura, kalla, oengagerade, vulgära och klagande. Detta 

förekommer inte hos någon annan dialekt förutom kommentarerna till stockholmskan. En 

förklaring till deras dåliga resultat och att hypotesen inte införlivades kan med andra ord bero 

på uppläsarna.  

Vad som stämmer in på hypotesen är det utbredda ogillandet mot stockholmskan, som i den 

högra bottenkolumnen hade absolut lägst förtroende i nästan alla kategorier. Stockholmskan 

som kantas av lite solidaritet men förknippas med makt erhöll ändå ingen förstaplacering inom 

den sistnämnda principen. Det kan vara så att den makten stockholmskan utstrålar inte är en 

eftersträvansvärd makt, som den som statusprincipen inbegriper. För stockholmskan kan vi se 

en förstärkning av den tidigare forskningen gällande ogillandet av dialekten. Även östgötskan 

har i likhet med hypotesen fått ett dåligt resultat och har i många fall påvisat ett stort ogillande 

från respondenterna. Dialekten har i fritext-svaren fått kommentarer såsom ointelligent och 

otydlig.  

Ett fall där hypotesen inte stämde överens var gällande skånskan, den placerade sig i topp 

hos många av respondenterna. Detta är intressant i förhållande till den tidigare forskning som 

presenterats om att de södra dialekterna inte skulle gillas i lika hög utsträckning. Här kanske vi 

ser ett attitydskifte och att skånskan tillsammans med småländskan är på upptågande. I 

förhållande till vad jag tidigare framfört om att Radovanis arbete kan ses som föråldrat kan 

detta påvisa att attitydskiften är på ingång. Även ett attitydskifte vad gäller gotländskan och 

värmländskan synliggörs i studien, som inte alls presterat i den mån de förväntades göra. Vad 

detta kan bero på är vanskligt att avgöra, men spekulativt kan man fråga sig om det kan hänga 

samman med att gotländskan länge varit en del av medieutrymmet och nu fått stå tillbaka för 
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andra dialekter som äntrar arenan. Vad gäller värmländskan är slutsatser svårare att dra. 

Kommentarerna till den dialekten var i viss mån positiva och respondenterna identifierade i hög 

utsträckning att det var värmländska de hörde. Gotländskan och värmländskan figurerade få 

gånger i resultatet när de antogs skulle få positiva gensvar från respondenterna utifrån 

reklamerna. 

Den utländska brytningen har knappt fått någon uppmärksamhet alls i resultatet. Brytningen, 

som enligt den teoretiska genomgången skulle värderas lågt, har bedömts just så i vissa 

tillfällen, men inte påfallande tydligt. Det är inte alla respondenter som heller har angett att den 

utländska brytningen är just utländsk brytning, någon har lite lustigt skrivit Östhammar, någon 

har skrivit förort och en annan har skrivit finlandssvensk.  

Det formulerades ingen specifik hypotes utifrån kön kopplat till attityder och dialekter i 

reklam. Studien har dock visat vissa skillnader i attityder beroende på respondenternas kön där 

männen uppskattade dalmålet, göteborgskan och jämtländskan mer, medan kvinnorna föredrog 

göteborgskan, skånskan, jämtländskan och värmländskan. Båda könen hade stockholmskan 

som den dialekt de uppskattade minst och hade utländsk brytning som den mest ogillade på 

samma adjektivpar. Båda hade även med östgötskan och västerbottniskan i bottenkolumnen. 

Området där könen skiljer sig åt mest gäller status- och solidaritetsprinciperna. Principerna har 

genomgående diskuterats under varje resultatavsnitt, men är viktiga att diskutera i förhållande 

till skillnaden mellan könen. Männen har placerat dalmålet med fem stycken förstaplatser 

utifrån solidaritetsprincipen. Den principen kan jämställas med att man upplever en likhet och 

gärna vill identifiera sig med berörd dialekt och egenskap. Hos kvinnorna fick dalmålet enbart 

tre stycken förstaplatser utifrån samma princip. Jämtländskan är den enda dialekt som enbart 

fått statuskategorier som förstaplatser, detta gäller både för alla respondenter och uppdelningen 

utifrån kön. Resultatet är förvånande då en norrländsk dialekt antogs förknippas mer med 

solidaritet än med status. Statusprincipen förknippas med att man har just makt, högre status 

eller uppvisar något eftersträvansvärt och det är förvånande att en norrgående dialekt erhåller 

detta. En tänkbar förklaring till skillnaden kan återigen vara ett attitydskifte, att enbart för att 

man har en norrklingande dialekt kanske man inte längre klassificerar den enbart utifrån likhet 

och solidaritet, eller att den låter obildad.  

Den enda dialekt som fått både status- och solidaritetsförstaplatser är göteborgskan, detta 

gäller både resultatet av alla respondenter och uppdelningen av kön. Detta är intressant då det 

är den enda dialekten som erhållit detta resultat och generellt uppskattats mest av alla studenter. 

Resterande dialekter som innehaft en förstaplats i den generella resultatgenomgången och 

utifrån kön som enbart fått solidaritetsförstaplatser är värmländskan och skånskan. 
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Sammanfattningsvis är de mönster som framträder att kvinnorna känner sig mer solidariska 

med göteborgskan och att männen upplever mer likhet med dalmålet.  

Dialekter och identitet är en central faktor att beakta i denna diskussion. Respondenternas 

svar kan vara starkt kopplade till deras identitet och borde då framkommit när uppdelningen 

gjordes utifrån geografiskt ursprung kopplat till attityder mot den egna dialekten och 

granndialekterna. Tidigare forskning presenterades gällande attityder mot granndialekter och 

individers inställning till den egna dialekten. Resultaten visar på flera fronter att man i många 

fall inte uppskattar sina närmsta granndialekter, men resultatet visar även på undantag från 

detta. Exempel är då skåningarna och smålänningarna som anger varandras dialekter som 

eftersträvansvärda. Detta kan dock bero på ett attitydskifte mot dessa dialekter som har antagits 

utifrån det allmänna resultatet. Från teoriavsnittet gavs även exempel på att talare av exempelvis 

dalmål och värmländska verkar ha en mer positiv syn på sin egen dialekt, då de anser att den är 

något vackert som man vill värna om. Inställningen hos dem som talar östgötska och skånska 

skulle vara mer kluven. I studien förekom ingen respondent från Värmland, men hos 

studenterna från Dalarna verkar bilden inte stämma av att man gillar och vill värna om sig egna 

dialekt. Deras värdering av dalmålet var en mittennotering och fick enbart förstaplatser i form 

av mest hänsynsfull och friluftsmänniska. De från Östergötland framstod som kluvna då de 

placerade östgötskan som mest ointelligent och slarvig, men annars som en varken-eller-dialekt. 

Respondenten från Skåne var inte lika kluven, denne värderade sin egen dialekt högt. Återigen 

ser vi ett annalkande attitydskifte där tidigare ogillade dialekter börjar inge en stoltare 

språkidentitet och hypotesen föll till viss del i detta fall.  

 
6.2 Avslutning 

Studien inleddes med en bakgrundsöversikt om en ökande användning av dialekter för att 

skräddarsy rörlig reklam. Det fastslogs att dialekter eller sättet att tala är identitetsskapande och 

används för att för att generera förtroende mot konsumenter. En genomgång gjordes även av 

den historiska utvecklingen av att svenska dialekter fått ett allt större utrymme i medier. Företag 

tvingas idag använda de medel de kan för att möta konsumenter och skapa identitet, och 

identitet är starkt kopplat till vårt språk.  

Syftet med studien var att utröna om vissa svenska dialekter skulle ses som mer eller mindre 

önskvärda inom reklam och finna underliggande attityder till desamma. Studiens formulerade 

frågeställningar var följande: ”Vilka underliggande attityder mot olika svenska dialekter i 
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reklam framträder hos studenter vid Uppsala universitet?” och ”Vilka skillnader i attityder till 

dialekter kan urskiljas beroende på studenternas geografiska ursprung och kön?”. Attityder har 

i denna uppsats definierats och konkretiserats som att individer sorterar in andra människor i 

fack beroende på hur de talar och de personliga antaganden som görs om antingen den språkliga 

varieteten eller mot berörd grupp.  

Studiens resultat bekräftar i viss mån studiens hypoteser och besvarar den första 

frågeställningen om olika underliggande attityder mot svenska dialekter. Det framkommer att 

göteborgskan, dalmålet, jämtländskan och skånskan är de dialekter man uppskattar mest. Det 

framkommer även att stockholmskan, östgötskan, västerbottniskan och norrbottniskan 

uppskattas minst. Resultatet visar även att ett attitydskifte kan vara på ingång, då skånskan, 

småländskan, värmländskan och gotländskan inte alls fick det resultat som förväntades. För att 

besvara den andra frågeställningen så synliggjordes skillnader mellan könen främst i och med 

uppdelningen av status- och solidaritetsprincipen. Där män och kvinnor inte delar exakt samma 

syn på dialekter utifrån dessa dimensioner. Vad gäller det geografiska ursprunget så redovisades 

där attitydskiften i förhållande till tidigare forskning, att det inte alls är säkert att du föraktar 

din granndialekt eller uppskattar din egen bara för att du exempelvis är från Dalarna eller 

Värmland.  

Resultatet är användbart i form av att dialekter troligtvis kan användas och anpassas utifrån 

det budskap som ska förmedlas. Det är tydligt att göteborgskan fungerar mer allmänt, 

jämtländskan inger mer status och att dalmålet är bra för att tilltala konsumenterna utifrån en 

likhets- och identitetsfaktor. Det är även tydligt vilka dialekter du helst inte bör använda i 

reklam om du vill erhålla positiva attityder och inge förtroende.  

Vid kvantitativa studier såsom denna kan diskussioner föras om generalisering och i studiens 

syfte formulerades en tanke om generaliserbarhet från urvalet studenter till en större population. 

I kompletterande studier skulle en liknande metod kunna appliceras på en annan eller bredare 

urvalsgrupp och reklamtexterna således vara helt identiska. För att kunna besvara studenternas 

representativitet bör fler respondenter studeras, främst utifrån aspekter av kön och geografisk 

spridning då intressanta aspekter framkom gällande skillnader i värdering utifrån status- och 

solidaritetsprinciperna och antydan till geografiska attitydskiften mot svenska dialekter. 
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