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Sammandrag 

Denna studie handlar om dialektanvändning och attityder till dialekt bland dagens ungdomar i 

Uppland. Den bygger på en enkätundersökning som har genomförts i två gymnasieklasser i 

Uppsala. I ena klassen kommer merparten av eleverna från Uppsala och i den andra från 

övriga Uppland. Enkäten bestod av två delar: en första del innehöll allmänna frågor om 

användningen av dialekt och standardspråk samt attityder till dessa varieteter, medan 

förekomsten av konkreta dialektala drag, som har tagits upp som utmärkande för Uppland i 

tidigare forskning, undersöktes i enkätens andra del. 

De viktigaste frågeställningarna har varit om vissa dialektala drag finns kvar hos dagens 

ungdomar och hur vanliga de är, om det finns några skillnader mellan språket i Uppsala och 

övriga Uppland samt mellan pojkar och flickor när det gäller användning av och attityder till 

dialekt. Undersökningen har bland annat kommit fram till att eleverna i klassen där de flesta 

elever kommer från uppländska landsbygden är mer dialektala än de i klassen där de flesta 

kommer från Uppsala. Flickorna har uppgivit fler dialektala drag än pojkarna. De flesta 

dialektala drag som har undersökts finns i mindre eller större utsträckning kvar bland 

ungdomarna.  

Mer än hälften av de uppländska informanterna kan känna igen den uppländska 

dialekten och anser att Uppsalabor talar annorlunda än personer från den uppländska 

landsbygden. Informanter uppvuxna utanför Uppland har i de flesta fall svarat negativt på 

dessa frågor. Merparten av eleverna anser sig tala både dialekt och standardspråk. Som 

situationer när det inte passar sig att använda dialekt har de bland annat nämnt formella 

sammanhang och tillfällen när det är viktigt att alla förstår det som sägs. Dialekten är däremot 

lämpligast när man vill visa grupptillhörighet. 
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1 Inledning 

 

Den här uppsatsen handlar om den uppländska dialekten. Som språkstuderande blev jag tidigt 

intresserad av den språkliga variationen och under min studietid i Uppsala har jag börjat undra 

över vilka språkliga drag som har varit utmärkande för just det här området. Jämfört med 

några andra dialekter i Sverige verkar språkvarianten i Uppland inte vara så välundersökt, och 

det har gått en viss tid sedan studier som Gerd Eklunds undersökning om dialektala 

verbformer från 1994 utfördes. En C-uppsats från 2009 behandlar det gammalmodiga 

roslagsmålet, men den har bara de äldre invånarna som målgrupp för undersökningen.  

Min fråga är huruvida vissa språkliga särdrag som har framstått som utmärkande för 

Uppland kan påträffas hos dagens ungdomar i Uppsala och i övriga Uppland. Har det skett 

några förändringar sedan de äldre undersökningarna gjordes? Jag är också intresserad av 

svenska ungdomars attityder till dialekter i allmänhet. Det är något kulturellt specifikt och i 

ett vidare perspektiv skulle det vara intressant att jämföra situationen i Sverige med språkliga 

attityder hos ungdomar i mitt hemland Kroatien. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att genom en enkätundersökning få en inblick i den dialekt som talas av dagens 

ungdomar i Uppland samt deras attityder till dialekter i allmänhet.  

Målet med undersökningen är att få svar på frågor som: 

- Vilka språkliga drag har framstått som utmärkande för Uppland i tidigare forskning? 

- Finns de kvar hos dagens ungdomar och hur vanliga är de? 

- Har det tillkommit några andra särdrag som kännetecknar språket i Uppland idag? 

- Finns det några skillnader mellan språket i Uppsala och i övriga Uppland? 

- Finns det några skillnader mellan flickor och pojkar i användningen av och attityder till 

dialekt? 

- Finns det några situationer när dialekt/standardspråk uppfattas som olämpliga? 
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 2 Material och metod 

 

I det följande presenteras metod och material för min undersökning. Frågeformuläret som jag 

har använt mig av återfinns i bilaga 1. 

 

2.1  Metod 

Uppsatsen bygger på en enkätundersökning som har genomförts i två gymnasieklasser i 

Uppsala. Enkäten som undersökningsmetod lämpar sig för att få svar på de flesta av mina 

frågeställningar, i synnerhet på frågan om vissa dialektala drag fortfarande existerar bland 

uppländska ungdomar och hur vanliga de är. Enkäter används ofta i attitydundersökningar och 

är även vanliga inom dialektforskning. 

Enkäten bestod av två delar: en första del omfattade ett mindre antal allmänna frågor 

om användningen av dialekt och standardspråk samt attityder till dessa, och en andra del där 

informanternas användning av och bekanthet med en uppsättning dialektala språkdrag 

efterfrågas. De språkliga dragen är hämtade ur litteraturen och tidigare forskning om den 

uppländska dialekten. Vid utformningen av enkäten har jag tagit hjälp av tidigare 

enkätundersökningar om dialektala drag och språkattityder, framför allt Lovisa Öhlunds 

uppsats om attityder till den gotländska dialekten (2007) och Sanna Karlssons undersökning 

om roslagsmålet (2009).  

Frågorna i attityddelen gäller informanternas egen uppfattning om uppsalaspråket i 

förhållande till språket i övriga Uppland, språkvarianten de själva talar samt användningen av 

dialekt och standardspråk. De flesta frågorna har fasta svarsalternativ, med undantag av två 

öppna frågor om situationer där det inte passar att tala dialekt respektive standardspråk. 

Öppna frågor innebär nämligen en risk för ett stort svarsbortfall eftersom många svarare 

underlåter att svara något på dem, vilket också var fallet i min undersökning.  

Enkätens andra del innehåller frågor om informanternas användning och bekanthet med 

ett antal dialektala drag på olika språkliga nivåer – den fonologiska, morfologiska, syntaktiska 

och lexikala. Merparten gäller dock alternativa ordformer och dialektala ord och uttryck som 

är lämpligast att undersöka genom en enkät. Frågorna om de alternativa verbformerna och 

komparativformen tynnre/tunnare utformades så att de innehåller två testmeningar som enbart 

skiljer sig genom det undersökta ordet som står i dialektal form i den ena och i 
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standardspråklig form i den andra meningen. Testmeningarna följs av två frågor som gäller 

informanternas egen och omgivningens användning av ordet, som i exemplet nedan. Frågorna 

har fler svarsalternativ för att få en nyansering i svaren: 

 

 Det lös svagt från nästan vartenda rum. 

 Det lyste svagt från nästan vartenda rum. 

 
a. Säger du lös eller lyste i en mening som ovan? 

     Jag säger bara lös      

     Ja säger lös, men kan använda lyste utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara lyste   

     Jag säger lyste, men kan använda lös utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda lös som dåtidsform av verbet lysa? 

     kamrater     föräldrar    syskon    andra: ______________    inga 

 

Varje verbform har undersökts genom en testmening, medan användningen av verbet 

lysa har undersökts i två olika meningar. Detta eftersom det verbet har visat sig vara 

kontextberoende i Sanna Karlssons undersökning (2009). Det återstår att undersöka om 

liknande gäller för några andra av de verbformer som förekommer i min enkät, men detta 

ryms inte inom denna uppsats ramar.  

Övriga ord och uttryck har svarsalternativen ”använder själv”, ”använder inte själv, men 

har hört andra använda det” och ”känner inte till”. En allmän öppen fråga finns i slutet av 

enkäten där informanterna fick nämna andra ord och/eller uttryck som de upplever som 

uppländska. Jag har även ställt en fråga där förekomsten av det så kallade Stockholms-e:et 

(Uppländska 1993:68) undersöks, eftersom det i litteraturen framstår som ett väldigt vanligt 

fonetiskt drag i området. Det har dock visat sig, som väntat, att uttalet inte är så lämpligt att 

undersöka i enkäter, dels därför att svararna ofta inte är medvetna om sitt uttal, dels eftersom 

uttalet som återges i skrift kan missuppfattas. En bättre och mer pålitlig metod skulle vara att 

spela in informanterna.    

 Vid analysen av materialet måste man även ha metodens andra begränsningar i åtanke. 

I tidigare undersökningar av detta slag som jag har använt mig av har man påpekat att det rör 

sig om ett rapporterat bruk, dvs. informanternas egen uppfattning om språkanvändningen, 

vilket inte behöver helt överensstämma med det språk som de verkligen använder. Men även 

om konkreta siffror inte kan tas för givna är det möjligt att läsa ut vissa tendenser och ett 

mönster för språklig variation ur materialet. En annan möjlig anmärkning är att det inte tas 

hänsyn till språksituationen och den situationella växlingen (jfr Eklund 1997, Widmark 2000). 

Av utrymmesskäl kunde inte heller den språkliga kontextens roll tas i beaktande. Vid ett 
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mindre antal informanter eller i en undersökning av större omfång skulle enkäten kunna 

kompletteras med ett efterföljande samtal där bland annat användning i olika sammanhang 

skulle diskuteras. 

En del praktiska problem förekom också vid besvarandet av enkäten. En svårighet som 

ofta förekommer i enkätundersökningar är att en del informanter inte fyller i enkäten 

ordentligt. I mitt material saknas det i några fall svar på vissa delfrågor och några få gånger 

förekommer det att informanten har markerat två motstridiga svar, exempelvis ”ja” och ”nej”. 

Det är också välkänt att informanter tenderar att välja ett svarsalternativ som inte kräver 

vidare förklaringar. En fråga i enkäten bestod av två delfrågor så att två positiva 

svarsalternativ (”ja, vissa”, ”ja, många”) i första delfrågan krävde en förklaring med egna ord 

i andra delfrågan. Det syns att man ibland först hade kryssat något av ja-alternativen, men 

ändrade till ”nej” i efterhand. I ett fåtal fall förekom det också tvivelaktiga svar på frågan om 

situationer när det inte passar sig att använda standardspråk. Ett exempel är att likadana svar 

(till exempel ”formella sammanhang”) gavs på frågorna när dialekten bör undvikas och när 

standarspråket bör undvikas. Jan Trost påpekar i Enkätboken (2001) att negationer borde 

undvikas vid formulering av frågor. En möjlig förklaring är att den negativa frågeställningen 

missuppfattades. Det är intressant att det inte förekom några märkliga svar på den föregående 

frågan om situationer när det inte passar sig att använda dialekt, vilken var ställd på ett 

liknande sätt.  

 

2.2 Material 

Enkäterna har besvarats av elever från två gymnasieklasser i Uppsala. Jag valde dessa 

eftersom de lärare som jag kunde ta hjälp av undervisade på dessa skolor
1
. Jag bedömde även 

att gymnasister är mer medvetna om sitt språkbruk än yngre elever. Majoriteten av eleverna är 

födda 1994 och 1995. Båda klasserna hade nyss läst om språkvariation, vilket jag ser som en 

fördel med tanke på att hela undersökningen bygger på informanternas egna uppgifter om 

språkanvändningen. Den ena klassen går andra året på fordons- och transportprogrammet och 

den andra första året på naturvetenskapsprogrammet. Sammanlagt 37 elever, 14 flickor och 23 

pojkar, deltog i undersökningen. Fyra av eleverna är uppvuxna utanför Uppland (närmare 

bestämt en i Värmland, en i Dalarna, en i Gästrikland och en i utlandet). Deras svar har inte 

tagits med i huvudanalysen som syftar till att undersöka förekomsten av dialektala drag i 

                                                        
1 Jag skulle vilja tacka lärarna Anna Toutin och Harriet Uddhammar för hjälpen med genomförande av min 

undersökning.  
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Uppland. De tjänar däremot som ett intressant jämförelsematerial. Avsaknad av ett visst drag 

hos elever uppvuxna utanför Uppland, som annars verkar vara vanligt hos uppländska elever, 

kan tyda på att det språkliga draget verkligen är utmärkande för Uppland. Tre av uppländska 

elever i NV-klassen är uppvuxna i Stockholm
2
.  

Jag betraktar varje klass som en enhet för sig vid analysen av resultaten. Jag har utgått 

från det faktum att eleverna har en delvis gemensam bakgrund och förmodligen delar ett 

system av gruppkoder som är särskilt starkt under tonåren (jfr Eklund 1997: 89). De flesta 

elever i klassen på naturvetenskapsprogrammet kommer från Uppsala, medan majoriteten av 

eleverna i klassen på fordonsprogrammet kommer från övriga Uppland. I detta avseende är 

det intressant att undersöka om det finns några skillnader i svaren från dessa klasser. Utöver 

härkomsten har jag bestämt mig för att analysera materialet utgående från informanternas kön. 

En indelning efter kön kunde dock göras bara i klassen på naturvetenskapsprogrammet (som 

består av 13 flickor och 9 pojkar, varav 12 flickor och 7 pojkar är uppvuxna i Uppland)  

eftersom elever i den andra klassen till allra största del är pojkar (14 pojkar och en flicka). 

Man bör alltså vara försiktig med bestämda slutsatser eftersom det undersökta materialet är 

förhållandevis litet och det rör sig om informanternas egen uppfattning om deras språkbruk. 

Det går dock att utläsa vissa mer eller mindre tydliga tendenser i materialet.  

 

 

3 Bakgrund 

 

Följande avsnitt innehåller några grundläggande fakta om den uppländska dialekten, dess 

geografiska spridning, ställning gentemot standardspråket och de övriga dialekterna samt 

indelning i mindre dialektområden. Därefter ges en översikt av tidigare forskning om 

uppländskan som jag har använt mig av. 

 

3.1 Den uppländska dialekten 

Den uppländska dialekten är en samlingsbenämning på de folkmål som talas i landskapet 

Uppland. Uppland utgörs till största delen av hela Uppsala län och norra delen av Stockholms 

län. Även om de olika mål som ingår i begreppet uppländska är rätt olika har de vissa 

gemensamma drag som förenar dem. Inte alla av dessa drag är specifika bara för Uppland, 
                                                        
2 En översikt av elevernas härkomst och könsfördelningen i klasserna finns i bilaga 2. 
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utan många av dem påträffas också på andra håll i landet. Uppland ingår som centralområde i 

en större grupp dialekter som talas i mellersta Sverige och som kallas sveamål. Sveamål 

skiljer sig genom vissa särdrag från angränsande götamål och norrländska mål (Uppländska 

1993: 67-68).     

Skillnader mellan nutida dialekter har uppkommit på två sätt: antingen är de arkaismer, 

vilket betyder att en dialekt har till skillnad mot vissa andra bevarat ett drag från fornspråket, 

eller så rör det sig om innovationer, dvs. språkliga nyheter i vissa dialekter (Pamp 1978: 19).  

Uppländska mål framstår i det avseendet som ganska ålderdomliga eftersom de har bibehållit 

vissa gamla drag, till exempel har vissa ljud och ljudkombinationer inte genomgått nyare 

utvecklingar som påträffas i en del andra mål och i vissa fall även i standardspråket. 

Anledningen till att den uppländska dialekten har många drag gemensamma med 

standardspråket och att den inte skiljer ut sig lika mycket som vissa andra dialekter är att 

uppländska och östgötska folkmål var de som främst tjänade som underlag för ett allmänt 

svenskt skriftspråk när detta började konstrueras i klostrens skrivarstugor och de kungliga 

kanslierna på medeltiden. Till detta kan tilläggas att huvudsakligen uppsvenskar stod bakom 

bibelöversättningen från 1500-talet som under lång tid sågs som norm för litteraturspråket och 

att statliga makten och högre utbildning var förlagda till Uppland, viket ytterligare stärkte 

uppländskans ställning (Uppländska 1993: 67). 

I litteraturen brukar Uppland grovt delas in i tre dialektområden – Tiundaland, 

Attundaland och Fjädrundaland, vilka är de vikingatida och medeltida benämningarna på 

dessa områden. Tiundaland är det nordligaste av de tre områdena och dit räknas även 

Uppsalatrakten. Målen i Tiundaland har vissa drag gemensamma med norrländska mål, till 

exempel den så kallade norrländska förmjukningen, vilken innebär att g och k övergår till (d)j 

respektive tj framför främre vokaler, som i orden skojin ’skogen’ och sättjin ’säcken’.
3
 

Diftonger påträffas inom större delen av området och bland annat diftongeras gammalt långt e 

till eä eller ie, så att exempelvis uttalen steän ’sten’, hiemm ’hem’ och Jerker ’Erik’ påträffas. 

Detta drag är kännetecknande för Tiundaland och förekommer även i Attundaland. 

Attundalandsmålen talas i  sydöstra Uppland och har bevarat många ålderdomliga drag. Bland 

annat påträffas ”hårt” uttal av g och k framför främre vokal, en del kasusböjningar av 

substantiv och adjektiv samt feminina och maskulina adjektivformer. Ett välkänt drag i 

gammalt roslagsmål är bortfall och, i vissa andra fall, tillskott av initialt h. I Fjädrundaland i 

sydvästra Uppland är målen väldigt lika standardspråket, framför allt när det gäller uttal av 

                                                        
3 Även om den norrländska förmjukningen i litteraturen uppges förekomma i hela Tiundaland (jfr Pamp 1978, 

NE 2012), tyder materialet i Uppländska (1993) på att företeelsen är på tillbakagång i Uppland. 
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vokaler (Uppländska 1993: 75-83). Det bör här påpekas att den här sammanställningen gäller 

genuina dialekter i dessa områden och det återstår att undersöka om dessa dialektala drag 

finns kvar i nuvarande dialekter och hur vanliga de är.  

 

    

3.2 Tidigare forskning 

 

Utgångspunkten för min enkätundersökning var framför allt Gun Widmarks undersökning om 

uppsalaspråket från 1969 och Gerd Eklunds undersökning om dialektala verbformer som 

utfördes 1993 och var upplagd som en uppföljning av den förstnämnda. 

I en artikel under rubriken ”Lokalt och riksspråkligt – en undersökning av 

Uppsalaspråk”, först publicerad 1977, redovisar Widmark (2000) resultaten från den 

undersökning om uppsalaspråket som hon gjorde 1969 i samarbete med Jan Trost vid 

Sociologiska institutionen i Uppsala. Hon ville ta reda på hur förhållandet mellan 

standardspråkliga och lokala drag såg ut i dåtidens uppsalaspråk. I studien medverkade 247 

slumpmässigt utvalda Uppsalabor som alla var födda antingen i Uppsala eller i övriga 

Uppland. Undersökningen gick ut på att informanterna intervjuades och skulle först besvara 

ett antal frågor om inställningen till sitt eget och andras språk och sedan uttala sig om ett 

mindre antal meningar innehållande dialektala drag. De tillfrågades om meningarna kändes 

hemvana för dem, om det var något som stötte dem samt om de själva använde de dialektala 

orden och konstruktionerna. De undersökta dialektala dragen var vanliga i Uppsala och valdes 

så att de skulle ha en växlande utbredning och tillhöra olika språkliga nivåer. Några av dessa 

drag var preteritumformerna lag, stog, böt och lös, komparativen tynnre, uttrycken i bak och 

har den står samt prepositionen ändes. Widmark kom fram till några viktiga slutsatser. De 

undersökta lokala dragen verkade ha en stark ställning i uppsalaspråket. De var väl 

respresenterade och spridda över alla sociala klasser. Även de lokala former som hade en 

begränsad utbredning och inte fanns i stockholmspråket var väl företrädda, vilket tyder på att 

uppsalaspråket kan behålla ett eget normsystem. Formerna i bak och böt var vanligast och 

bara lös användes av mindre än hälften av informanterna. Även om andelen dialektala former 

generellt sett minskade i den yngsta åldersgruppen jämfört med den äldsta var förhållandet det 

motsatta vid formerna i bak och lös, vilket antyder att de hade blivit expansiva. Den grupp av 

informanter som haft mer kontakt med andra språkvarieteter uppvisade en kraftig minskning 

av andelen dialektala former. Mönstret var särskilt tydligt i gruppen som hade haft täta 

kontakter med Stockholm. 
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Gerd Eklunds artikel ”Lös mot lyste och flygit mot flugit” (1997) handlar om dialektala 

verbformer som lag 'lade', böt 'bytte', lös 'lyste', bytit 'bytt', lysit 'lyst' och flygit 'flugit', som 

länge har existerat i Uppland och närliggande områden vid sidan av de standardspråkliga 

formerna. Perspektivet i artikeln är både diakroniskt och synkroniskt. Eklund redogör för 

tidigare forskning om dessa former och presenterar resultatet av sin undersökning om deras 

ställning bland dagens ungdomar i Uppsala, som genomfördes 1994. Undersökningen följde 

delvis upp Widmarks undersökning för att försöka få en insyn i formernas förändring över 

tiden. Eklunds enkät besvarades av 168 ungdomar från fem gymnasieklasser och tre 

högstadieklasser. Eleverna fick läsa ett antal testmeningar och tillfrågades om de brukade 

använda dessa verbformer och om de hade hört andra använda dem. I andra delen av enkäten 

fick de skriva ner tema på ett antal verb. Enligt Eklunds uppgifter hade användningen av 

preteritumformen lag minskat jämfört med situationen 1969, medan formen lös hade ökat i 

frekvens. Böt tycktes också ha blivit mindre vanligt, men i det fallet reserverade hon sig mot 

resultatet. Hon tog också hänsyn till kön och föräldrarnas härkomst vid analysen av resultaten. 

Det visade sig att pojkar hade en högre andel dialektala former än flickor, men fler flickor än 

pojkar uppgav att de hade hört andra använda formerna.  

En tredje uppsats som berör den uppländska dialekten och som jag har använt mig av är 

Sanna Karlssons C-uppsats ”En studie av dialektala särdrag i det uppländska roslagsmålet”, 

som 2009 lades fram vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. 

Roslagsmålet har framstått som ett gammalmodigt uppländskt mål. Karlsson sökte genom en 

enkätundersökning och efterföljande samtal med informanterna ta reda på huruvida ett antal 

äldre dialektala drag finns kvar bland äldre talare och hur vanliga de är. Hennes målgrupp var 

alltså den äldre generationen och 15 Roslagsbor, överlag äldre än 70 år, deltog i 

undersökningen. Särdragen som undersöktes var det så kallade Stockholms-e:et, 

verbformerna lag, lös, böt, klöpp samt uttrycken i fram, i bak, i var, ett potatis och ett hjärtan. 

Alla utom det sistnämnda var välrepresenterade bland informanterna och det specifika e-

uttalet (se avsnitt 4.1) visade sig vara allra vanligast. 

Den här översikten visar att det inte har gjorts någon nyare undersökning av ställningen 

som dialekten har bland uppländska ungdomar. Det var en av anledningar till att jag bestämde 

mig för att göra den här undersökningen. Jag tog också med några andra dialektala särdrag 

som har förankring i Uppland, men har inte fått plats i någon av de tidigare undersökningarna 

av detta slag. 

Utöver de ovannämnda uppsatserna har jag använt boken Uppländska (M. Källskog 

m.fl. 1993) utgiven av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Boken innehåller språkprov 
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från olika uppländska orter samt en utförlig sammanställning av uppländska dialektala 

särdrag. När det gäller attitydundersökningar har jag tagit hjälp av Ulla Melander Marttalas 

studie ”Studenters möte med universitetets språkmiljö” (2007)  och Lovisa Öhlunds D-

uppsats ”Några enstaka raubär på ladingen – En uppsats om attityder till den gotländska 

dialekten”.   

 

 

4 Resultat 

 

I det här avsnittet presenteras de undersökta dialektala dragen och resultaten från 

enkätundersökningen. Redovisning av resultaten är uppdelad efter språkliga nivåer: uttal, 

ordbörjning, syntax och ordförråd. Se bilaga 2 för en översikt av resultaten. 

 

4.1 Uttal  

Även om enkäten som metod inte lämpar sig särskilt bra för undersökning av uttalet, har jag 

valt att ställa en fråga om det så kallade Stockholms-e:et som har framstått som utmärkande 

för just Uppland. Det innebär att uttalet av det äldre ä- och e-ljudet har sammanfallit till ett 

enhetligt mellanljud (Uppländska 1993: 68). Att detta särdrag fortfarande uppfattas som 

utmärkande för Uppland visade sig också i några svar där informanterna nämnde detta i 

frågan om ord och uttryck som de upplever som uppländska (se avsnitt 4.4 om det dialektala 

ordförrådet). I enkäten skulle informanterna i ordparen läsa/lesa, gräs/gres och läpp/lepp 

välja den variant som bäst motsvarar deras uttal. De flesta eleverna i båda klasserna anser sig 

använda ett öppnare ä-ljud. Bara tre elever från uppländska orter utanför Uppsala anser sig 

genomgående använda e-ljudet. En elev tycker sig ha e-uttalet i de första två orden 

(lesa/gres), medan sex elever, intressant nog, uppger sig använda e-ljudet bara i ordet lepp, 

trots att särdraget idag främst borde gälla det långa ä-ljudet (Karlsson 2009: 21). Det kan 

troligen vara ett tecken på att det är svårt att bedöma sitt eget uttal och att enkäten som metod 

inte är lämpligast för undersökningar av detta slag.    

Det är troligen lättare att uppmärksamma avsaknad av vissa ljud i uttalet och två sådana 

företeelser har därför också undersökts i enkäten. Det är bortfall av trycksvag vokal före n i 

ändelser efter vissa konsonanter (t.ex. kvelln, litn, bonn 'bonden') som är kännetecknande för 

målen i Svealand och Norrland, samt t-bortfall efter trycksvag vokal i ändelser (bestämd form 
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singularis av neutrala substantiv och supinum). T-bortfallet återfinns utöver i Svealand och 

Norrland också i östsvenska och gotländska mål. I min undersökning fick informanterna svara 

om de själva använde eller kände till ordformer huse och hunn i exempelmeningarna Kom in i 

huse och I morse gick han ut med hunn. Resultaten presenteras i tabell 1. I tabellerna i det 

följande står förkortningarna FT och NV för fordons- och transportprogrammet respektive 

naturvetenskapsprogrammet, och F och P för flickor och pojkar. Procentandelar av totalt antal 

svar anges.   

 

Tabell 1: Bortfall av -n och -t i obetonad stavelse i slutet av ord.   

  Använder själv 

 

 

 
% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 
% 

Känner inte till 

 

 

 
% 

Huse Totalt (n=33) 39 42 18 

Klass FT (n=14) 57 36 7 

 NV (n=19) 26 47 26 

Kön (NV) F (n=12) 33 50 17 

 P (n=7) 14 43 43 

Hunn (=hunden) Totalt (n=33) 18 52 30 

Klass FT (n=14) 36 64 0 

 NV (n=19) 5 42 53 

Kön (NV) F (n=12) 0 58 42 

 P (n=7) 14 14 71 

 

Av tabellen framgår att det finns en ganska hög acceptans för dessa ordformer bland eleverna. 

81 % av alla elever har hört formen huse, varav 39 % anser sig använda den i en mening som 

ovan. Bekanthet med formen hunn är något lägre, den har känts igen av 70 % av eleverna, 

men bara 18 % skulle använda den själva. 

En närmare blick på resultatet för de enskilda klasserna visar att de dialektala formerna 

har en tydligt starkare ställning i FT-klassen. Bara 7 % av eleverna i den klassen känner inte 

till formen och 57 % använder den själva, medan 26 % i NV-klassen inte har hört formen och 

lika många använder den själva. Formen hunn var bekant för alla elever i den första klassen, 

medan mer än hälften av eleverna i den andra inte kände till den. I första klassen används den 

av 36 % och i den andra av 5 % av eleverna. Formerna var även bekanta för de tre 

informanter som är uppvuxna i Sverige utanför Uppland och två av dem använder dem själva, 
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vilket inte förvånar eftersom de kommer från området för t- och n-bortfall
4
. Fler flickor än 

pojkar kände till de båda formerna.  

 

4.2 Ordböjning 

4.2.1 Verb 

Inom ordklassen verb har en del analogiska förändringar i böjningssättet inträffat. Sådana 

förändringar har skett både i standardspråket och i dialekterna. En stor del av min enkät 

omfattar frågor gällande svaga verb i standardspråket som i den uppländska dialekten har 

antagit stark böjning. Denna övergång påträffas i Uppland hos vissa y-verb som i 

standardspråket hör till 2:a konjugationen, exempelvis lysa, byta, trycka, rycka. De starka 

imperfektformerna (t.ex. lös ’lyste’, böt ’bytte’, tröck ’tryckte’, röck ’ryckte’) har uppstått i 

analogi med en grupp starka y-verb som innehåller några väldigt vanliga verb som bryta, 

flyga osv.
5
 Även i-verben klippa och kliva kan böjas på liknande sätt, dvs. ha 

preteritumformer klöpp respektive klöv (Uppländska 1993: 92-93).
6
 En annan avvikande 

böjning som förekommer i Uppland är imperfektformerna stog ’stod’ och lag ’lade’ av verben 

stå och lägga. De har uppkommit i anslutning till ett antal vanliga imperfektformer som slutar 

på g, exempelvis slog, tog, dog. Formen slog är även vanlig i det svenska talspråket 

(Uppländska 1993: 93). I min enkät har jag undersökt formerna lös, böt, klöpp, tröck och lag.  

I tabell 2 redovisas resultaten om användning av samtliga verb som undersöktes. 

                                                        
4 Information om områden där bortfall av finalt –n och –t förekommer är hämtad ur Pettersson 1996, sid. 198 och 

204-205. Dessa företeelser påträffas i sveamål och norrländska mål, samt på några andra håll i landet. 
5 Dessa former anses vara utmärkande för dialekten i Uppland och tas upp i alla de undersökningar om 

uppländskan som jag har använt mig (Widmark 2000, Eklund 1997, Karlsson 2009, Uppländska 1993). 
6 I-ljudet i stammen hos dessa verb har övergått till y, vilket kan hända i en viss fonetisk omgivning. 
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Tabell 2: Användning de dialektala imperfektformerna lös, böt, klöpp, tröck och lag. De fem svarsalternativen som fanns i 

enkäten är markerade i tabellen på följande sätt: alltid = jag säger bara A; oftast = jag säger A, men kan använda B utan att  

det känns konstigt; lika mycket = jag använder båda lika mycket; sällan = Jag säger B, men kan använda A utan att det känns 

konstigt; aldrig = jag säger bara B. A står för den dialektala formen, och B för den standardspråkliga.    

  EGEN ANVÄNDNING 

  ALLTID 

 
% 

OFTAST 

 
% 

LIKA 

MYCKET 
 % 

SÄLLAN 

 
% 

ALDRIG 

 
% 

Lös Totalt (n=33) 12 39 9 15 24 

Klass FT (n=14) 21 50 14 7 7 

 NV (n=19) 5 32 5 21 37 

Kön (NV) F (n=12) 8 42 0 33 17 

 P (n=7) 0 14 14 0 71 

Böt Totalt (n=33) 12 27 9 30 21 

Klass FT (n=14) 21 43 21 14 0 

 NV (n=19) 5 16 0 42 37 

Kön (NV) F (n=12) 8 17 0 42 33 

 P (n=7) 0 14 0 43 43 

Klöpp Totalt (n=33) 3 0 3 18 76 

Klass FT (n=14) 7 0 7 29 57 

 NV (n=19) 0 0 0 10 89 

Kön (NV) F (n=12) 0 0 0 17 83 

 P (n=7) 0 0 0 0 100 

Tröck Totalt (n=33) 12 30 3 27 27 

Klass FT (n=14) 21 43 7 21 7 

 NV (n=19) 5 21 0 32 42 

Kön (NV) F (n=12) 8 17 0 42 33 

 P (n=7) 0 29 0 14 57 

Lag Totalt (n=33) 0 0 0 18 82 

Klass FT (n=14) 0 0 0 29 71 

 NV (n=19) 0 0 0 10 89 

Kön (NV) F (n=12) 0 0 0 8 92 

 P (n=7) 0 0 0 14 86 

 

Ur tabellen kan utläsas att formerna lös, böt och tröck är förhållandevis vanliga bland mina 

informanter. Alla tre anges som den enda varianten av 12 % av informanterna och till detta 

tillkommer 27−39 % som använder formerna, men kan tänka sig att använda den 

standarspråkliga formen utan att det känns konstigt. Lös och böt är de enda av de undersökta 

verbformerna som tas upp i SAOL13 från 2006 och anges som provinsiella varianter. I 

motsats till de ovannämnda är formerna klöpp och lag ganska sällsynta. Majoriteten av 

informanterna (76 respektive 82 %) använder inte den dialektala formen och resten uppger sig 

också använda den standardspråkliga, men skulle kunna använda den dialektala utan att det 

känns konstigt. När det gäller formen klöpp använder dock en informant bara den dialektala 

formen och en använder sig lika mycket av båda formerna. 



16 

 

Resultaten för formen lös i tabellen gäller testmeningen Det lös/lyste svagt från nästan 

vartenda rum. Liknande meningar förekom i Widmarks (1969), Eklunds (1994) och 

Karlssons (2009) undersökningar. Karlsson har dessutom genom ett samtal med sina 

informanter kommit fram till att böjningsformerna lös/lysa är kontextberoende. Hennes 

informanter verkade använda formen lyste om avlägsna företeelser, exempelvis solen lyste, 

det lyste i huset, en stjärna lyste på himlen. Lös verkade däremot användas om föremål som 

ligger nära, t.ex. lampan lös. Därför har jag även inkluderat meningen Lampan lös/lyste när 

jag kom hem i min enkät. Även om en del skillnader och motsägelser har förekommit i svaren 

om dessa två meningar, tyder mitt material inte på några regelbundenheter. Sammanlagt fyra 

informanter uppgav att de använde formen lös oftare i en mening som den första och fem i 

den andra. Avvikelserna kan tyda på att det är svårt att bedöma sin egen språkanvändning 

precist. 

    Tabellen visar också att de undersökta formerna genomgående är bättre 

representerade bland eleverna på fordonsprogrammet, där majoriteten kommer från den 

uppländska landsbygden, än bland dem på naturvetenskapsprogrammet. När det gäller 

informanter från andra delar av Sverige använder den från Värmland bara de 

standardspråkliga formerna. Informanterna från Dalarna och Gästrikland använder sig främst 

av de standardspråkliga formerna, men skulle alternativt kunna använda de dialektala utan att 

det känns konstigt. Det är intressant att ingen av de manliga informanterna uppger sig 

använda bara den dialektala formen av något av verben. Dessutom är andelen pojkar som 

aldrig använder sig av de dialektala verbformerna större vid fyra av de fem verben än andelen 

flickor som aldrig gör det. 

Skillnaderna i användningen av formerna lös, böt och lag i mitt material motsvarar 

ungefär de i Gerd Eklund undersökning, där de första två formerna också var väl 

representerade bland eleverna, medan lag var ganska sällsynt. I Karlssons undersökning 

(2009) bland den äldre generationen i Roslagen var samtliga formerna väldigt vanliga och lag 

användes även av de flesta personer som den enda formen. Böt var det näst vanligaste draget i 

Widmarks undersökning (1969) och enligt henne är formen välförankrad både i 

stockholmsspråket och uppländska dialekter. Lag var mindre frekvent, men användes ändå av 

mer än hälften av informanterna. Till skillnad mot detta var lös den lägst rapporterade formen 

och är enligt Widmark en nybildning, men en kraftig ökning bland yngre generationer skulle 

kunna antyda om dess expansiva karaktär. 

En del av informanterna har inte svarat på delfrågan om de har hört andra använda dessa 

former, men det går att se vissa tendenser i svaren. De flesta har hört formerna lös, böt och 
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tröck, medan majoriteten av eleverna inte kände till formerna klöpp och lag som de inte heller 

själva använder. En större andel informanter förknippar dessa former med den yngre 

generationen, kamrater och syskon, än med föräldrar. En förklaring kan vara att många av 

eleverna har föräldrar som inte är uppvuxna i Uppland.     

 

4.2.2 Komparativ tynnre 

Komparativformen tynnre är ett dialektalt drag som enligt Widmark (2000: 144) förekommer 

i större delen av Uppland och på vissa håll i norra Sörmland. Hon nämner också att formen 

enligt Lars Cleves uppgifter inte var känd i Stockholm då hennes undersökning gjordes. Det 

finns två möjliga förklaringar av ordets uppkomst. Det skulle kunna vara en kvarleva från 

språkets äldre skeden eftersom en motsvarande form fanns i fornsvenskan. Å andra sidan är 

det möjligt att det rör sig om en äldre ombildning efter böjningstyper som tung, tyngre. 

Formen visade sig vara ganska vanlig i Uppsala i Widmarks undersökning, 2/3 av 

informanterna uppgav att de använde formen. 

Mitt material har bekräftat Widmarks uppgifter om formens spridning då inga 

informanter uppvuxna i Stockholm eller utanför Uppland uppger sig använda den. Den verkar 

vara ganska sällsynt i klassen på naturvetenskapsprogrammet där ingen av eleverna 

uteslutande använder den formen, och de 10 % av eleverna som anser sig använda den uppger 

att de skulle kunna använda formen tunnare utan att det känns konstigt. Ytterligare 10 % 

anser sig använda den standardspråkliga formen tunnare, men skulle kunna använda tynnre 

utan att det känns konstigt. Resterande elever använder bara den standardspråkliga formen. 

Formen tynnre har visat sig vara något vanligare i klassen på fordonsprogrammet, där den 

används av 50 % av eleverna, inbegripet 21 % som skulle kunna använda formen tunnare 

utan att det känns konstigt. Den dialektala formen verkar ha en starkare ställning bland de 

manliga informanterna i klassen på naturvetenskapsprogrammet. 29 % av dem anser sig 

använda formen (även om den standardspråkliga formen inte heller ter sig konstig för dem), 

medan resterande 71 % använder sig bara av den standardspråkliga formen. En större andel av 

kvinnliga informanter, 83 %, uppger sig använda uteslutande den standardspråkliga formen, 

och den används även av resterande 17 %, men de skulle kunna använda den dialektala 

formen utan att det känns konstigt. 

Majoriteten av eleverna i klassen på naturvetenskapsprogrammet har inte heller hört 

andra använda formen tynnre. De som uppger att de har hört formen är uppvuxna i Uppsala, 

övriga Uppland eller Stockholm och har i de flesta fall hört kamrater använda den. Intressant 
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nog har ingen av informanterna hört formen användas av sina föräldrar. En möjlig förklaring 

är igen att många elever i den klassen har föräldrar som inte kommer från Uppland, i några 

fall inte ens från Sverige. Det skulle ytterligare understryka slutsatsen att formen är 

kännetecknande just för uppländska dialekter. Elever som har hört morföräldrar och kusiner 

använda formen har minst en förälder som kommer från Uppland. Något större andel flickor 

än pojkar har hört andra använda formen (42 respektive 28 %). I klassen på 

fordonsprogrammet har merparten av eleverna hört andra använda formen, i de flesta fall 

antingen både föräldrar och kamrater eller bara kamrater. De flesta elever i den klassen har 

föräldrar som antingen kommer från Uppsala, övriga Uppland eller Stockholm. 

 

4.2.3 Ackusativformer av personliga pronomen 

Gamla ackusativformer han och hana/hona av personliga pronomen han och hon påträffas 

fortfarande i vissa dialekter. I den uppländska dialekten finns de kvar i enklitisk ställning, där 

de har antagit formerna -n/-en (han) och -na/-ne (hana) (Uppländska 1993: 89). Jag har 

undersökt förekomsten av det feminina pronomenet genom testmeningen Har du sett’na. 

Formen används av 42 % av alla elever, av 64 % av eleverna i klassen på 

fordonsprogrammet och av 26 % i klassen på naturvetenskapsprogrammet. De flesta som 

själva inte använder formen har hört andra använda den, med undantag av ett fåtal elever på 

naturvetenskapsprogrammet, som dessutom är alla pojkar. Informanter som själva använder 

formen är alla flickor.  

 

4.3 Syntax 

4.3.1 Adverben i bak, i fram, i sönder 

Bruket av prepositioner i talspråk och dialekt kan allmänt sett skilja sig från standardspråket. 

Ett exempel som påträffas på sina håll i Sverige, bland annat i Uppland, är prepositionen i 

som placeras framför vissa slags adverb (Uppländska 1993: 102).  Uttrycket i bak visade sig 

vara väldigt frekvent bland Uppsalabor i Gun Widmarks undersökning, och i bak och i fram 

var vanliga bland Sanna Karlssons informanter i Roslagen. För jämförelsens skull innehåller 

min undersökning utöver dessa uttryck ett till som nämns i Uppländska – i sönder. 

Exempelmeningarna för användning av uttrycken var Vem ska sitta i bak, Jag ser ifram emot 

festen och Min dator gick isönder. Resultaten presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Användning av uttrycken i bak, i fram, i sönder. Uttrycken är ordnande efter fallande bruklighet. 

  Använder själv 

 

 

 

% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 

% 

Känner inte till 

 

 

 

% 

I bak Totalt (n=33) 82 15 3 

Klass FT (n=14) 92 7 0 

 NV (n=19) 74  21 5 

Kön (NV) F (n=12) 75 17 8 

 P (n=7) 71 29 0 

I fram Totalt (n=33) 18 45 36 

Klass FT (n=14) 14 71 14 

 NV (n=19) 21 26 53 

Kön (NV) F (n=12) 17 33 50 

 P (n=7) 29 14 57 

I sönder Totalt (n=33) 3 24 73 

Klass FT (n=14) 0 29 71 

 NV (n=19) 5 21 74 

Kön (NV) F (n=12) 0 25 75 

 P (n=7) 14 14 71 

 

Tabell 3 visar betydande skillnader i frekvens mellan de undersökta formerna. Uttrycket i bak 

kändes igen av alla informanter utom en och 82 % av informanterna uppgav att de använder 

det själva. Detta uttryck var ganska vanligt både i Widmarks undersökning om uppsalaspråket 

och i Karlssons undersökning om roslagsmålet. Den informant som inte kände till uttrycket 

svarade negativt för samtliga uttryck bestående av prepositionen i och ett adverb. Uttrycket i 

fram, som i Karlssons undersökning framstod som ungefär lika vanligt som i bak, uppvisar en 

lägre frekvens bland mina informanter. 63 % av informanterna känner till uttrycket, men bara 

18 % använder det själva. Uttrycket i sönder var däremot obekant för merparten av 

informanterna (73 %). Bara en informant uppger sig använda det själv, och det är intressant 

att denne svarade negativt på frågan om egen användning av de övriga, enligt mina resultat 

betydligt vanligare uttrycken. 

När det gäller fördelning av svaren mellan de två klasserna är skillnaderna inte lika 

tydliga som för vissa andra dialektala drag. I bak verkar ha något starkare ställning gällande 

egen användning i klassen på fordonsprogrammet, medan andelen informanter som själva 

använder uttrycket i fram är aningen större i klassen på naturvetenskapsprogrammet. Den 

klassen hade emellertid en betydligt större andel informanter som inte kände till uttrycket.  

Informanterna som är uppvuxna utanför Uppland använde i flesta fall inte uttrycken. Det går 

inte heller att se någon allmän tendens när det gäller fördelning av svaren efter kön.  
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Enligt Gun Widmark (2000: 143) tycks uttrycket i bak inte finnas i gammal uppländsk 

dialekt, utan har troligen uppstått som en novation i uppsalaspråket och spritt sig därifrån till 

den uppländska landsbygden. 

 

4.3.2 Presens i stället för presens particip  

Konstruktioner av typen jag har den står/ligger, med presensform av verbet i stället för 

presens particip (har den stående/liggande) nämns som utmärkande för den uppländska 

dialekten i Uppländska (1993: 100) och Widmark (2000: 144). Widmark antar att 

konstruktionen jag har den står har en rätt stor spridning i hela Mellansverige och i hennes 

undersökning från 1969 har den visat sig vara ganska frekvent i uppsalaspråket.  

Testmeningen i min undersökning lydde Jag har bilen står där borta. 39 % av mina 

informanter anser sig använda konstruktionen, vilket visar att den fortfarande är 

förhållandevis vanlig hos den yngre generationen i Uppland. Resultaten har dock visat stora 

skillnader mellan de två klasserna i användningen av detta särdrag. Konstruktionen var bekant 

för alla elever i klassen på fordonsprogrammet och merparten (12 elever motsvarande 86 % 

av alla elever i klassen) uppgav att de använde den själva. Däremot uppgav sig bara en elev 

använda formen själv i den andra klassen och 68 % av eleverna kände inte till den. Merparten 

av eleverna uppvuxna utanför Uppland kände igen konstruktionen, men ingen av dem 

använder den själv. Konstruktionen var obekant för lite större andel pojkar än flickor (71 % 

respektive 67 %).  

 

4.3.3 Dubbelt supinum 

Ett av de drag som undersöktes var dubbelt supinum, vars förekomst i uppländskan nämns i 

Uppländska (1993: 100). Min undersökning innehöll testmeningen Jag skulle velat haft dig 

som syster. Konstruktionen visade sig vara förhållandevis vanlig bland informanterna och 

nästan hälften av eleverna (48 %) uppger sig använda den själva. Liksom konstruktionen jag 

har den står har dubbelt supinum en betydligt starkare ställning i klassen på 

fordonsprogrammet, där alla informanter kände till den och den används av 79 % av dem. Ett 

mindre antal informanter (16 %) i den andra klassen kände inte igen konstruktionen, men den 

används bara av 26 % av eleverna. Draget har visat sig vara vanligare bland kvinnliga än 
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manliga informanter. Ingen av de senare använder konstruktionen själv och en större andel 

pojkar än flickor kände inte till detta drag. 

 

4.3.4 Vart 

Förekomsten av imperfektformen vart av verbet varda (bli) är ett vanligt drag i norrländska 

och centralsvenska dialekter samt i regionala standardvarianter inom detta område. Jag har 

dock valt att ta med ordet i min undersökning efter samtal med några upplänningar som 

fortfarande upplever det som tämligen dialektalt. Informanterna fick uttala sig om 

testmeningen Filmen var inte alls bra, jag vart besviken. Sammanlagt 61 % svarade att de 

använde ordet och skillnaderna mellan klasserna är återigen avsevärda. Ordet används av 79 

% av eleverna i klassen på fordonsprogrammet och 47 % i klassen på naturvetenskaps-

programmet. Ordet har lite starkare ställning bland flickor än bland pojkar då det används av 

58 % av flickorna och 29 % av pojkarna, och alla flickor kände till ordet medan två av sju 

pojkar inte kände igen det.  

 

4.4 Det dialektala ordförrådet 

De undersökta dialektala orden är hämtade ur publicerad forskning om den uppländska 

dialekten (se avsnitt 3.2) samt ur TV-programmet Svenska dialektmysterier
 7

. Ett slutgiltigt 

urval har gjorts efter samråd med ett par upplänningar, eftersom avsikten har varit att utgå 

från ett antal ord som kan tänkas existera bland dagens ungdomar och inte är allmänt sett 

föråldrade eller försvunna som en del av den gamla allmogekulturen. 

För att kunna jämföra de undersökta ordens ställning kvantifierades uppgifterna så att 

egen användning av ett ord räknades som 2 poäng, svaret att informanten bara har hört andra 

använda ordet motsvarade 1 poäng och till sist gavs noll poäng om ett ord var obekant
8
. 

Tabell 4 visar medelpoäng för varje ord. 

                                                        
7 Widmark (2000): ändes; Uppländska (1993): ändes, knia, enkom; Svenska dialektmysterier (2012): byst, bulla, 

pynta, råddig. 
8 Uppgifterna kvantifierades enligt modellen i Lovisa Öhlunds uppsats från 2007. 
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Tabell 4: Några dialektala ord: ställning bland uppländska ungdomar idag. 

  KLASS KÖN (NV) 

 Totalt FT NV F P 

Bulla istället för 

bulle 

0,76 1,14 0,47 0,42 0,43 

Enkom istället 

för särskild 

0,55 1,07 0,16 0,25 0 

Ändes istället för 

längs 

0,42 0,79 0,16 0,17 0,14 

Byst istället för 

mycket, tätt 

0,3 0,57 0,11 0,08 0,14 

Pynta istället för 

betala 

0,27 0,5 0,11 0,17 0 

Råddig istället 

för bökig, 

besvärlig 

0,18 0,14 0,21 0,33 0 

Knia istället för 

rycka upp 

0,15 0,29 0,05 0,08 0 

 

Orden i tabellen är ordnade efter fallande användning. Ordformen bulla och ordet enkom (i 

betydelsen ”särskild”) har visat sig vara de vanligaste bland uppländska ungdomar. De är de 

enda orden som har fått värden över 1 i klassen på fordonsprogrammet och också de enda som 

någon i klassen på naturvetenskapsprogrammet har sagt sig använda själv. Det är en elev vars 

båda föräldrar kommer från Uppland och som för övrigt har visat sig ha kvar många av de 

undersökta dialektala dragen. Av de resterande orden är det bara ändes och byst som några av 

eleverna i klassen på fordonsprogrammet använder själva. De övriga orden har ingen sagt sig 

använda själv, utan en del av informanterna har hört andra använda dem. Orden knia ’rycka 

upp’ och råddig ’bökig, besvärlig’ har visat sig vara sällsynta bland informanterna. Ordet knia 

har exempelvis känts igen bara av en elev på naturvetenskapsprogrammat, medan råddig är 

det mest sällsynta ordet i den klassen på fordonsprogrammet.  

Av tabellen framgår att alla de undersökta dialektala orden utom ett (råddig) har en 

starkare ställning i klassen på fordonsprogrammet än i den på naturvetenskapsprogrammet. 

Det är intressant att informanterna uppvuxna i Stockholm och utanför Uppland inte kände till 

något av orden. Å ena sidan kan det tyda på att an del av dessa ord verkligen är utmärkande 

för Uppland, särskilt den uppländska landsbygden. Men för att få en mer pålitlig och 

heltäckande bild skulle dessa informanter behöva vara fler och representera olika delar av 

landet, vilket här inte var fallet. Materialet har också visat att fler flickor än pojkar kände till 

de dialektala orden, med undantag av orden bulla och byst som hade aningen starkare 

ställning bland pojkarna.  
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Det är intressant att det mest sällsynta ordet knia är det enda som finns upptaget i 

SAOL13, med beteckningen ”provinsiellt”, i den ovannämnda bemärkelsen. Enkom nämns 

bara i adverbiell användning och råddig tas också upp, men betecknas som ett vardagligt ord i 

finlandssvenskan. De undersökta orden har också olika stor spridning över svenskt 

språkområde. Medan ordet bulla förekommer i stora delen av norra och Mellansverige, verkar 

några andra ord, exempelvis byst, pynta och råddig påträffas främst i några landskap i 

Mellansverige, och ändes är ett gammalt uppländskt ord
9
. Ordet ändes undersöktes dessutom i 

Widmarks undersökning 1969, där det visade sig vara ett av de mindre vanliga dragen, men 

användes ändå av mer än häften av informanterna. I min undersökning säger sig bara tre 

informanter använda ordet själva. 

Frågan där användningen av de utvalda dialektala orden undersöktes följdes av en 

öppen fråga där informanterna kunde ange andra ord och uttryck som de upplever som 

uppländska. Som väntat gav de flesta svar som gällde allmänna talspråkliga uttryck som 

kanske det kanske, vettu, en sväng och dylikt. En del informanter tog upp användningen av e-

ljudet istället för ä, exempelvis lesa, eta, rev, treben och en av dem nämnde det förkortade 

uttrycket ve'ne (vet inte). Ett intressant svar var att man i Östhammar brukar sätta o framför 

adjektiv som gott, snygg, nice för att uttrycka adjektivets negativa innebörd. Den företeelsen 

har inte nämnts i tidigare forskning om den uppländska dialekten, så det skulle vara intressant 

att undersöka om det rör sig om ett nytt ungdomsdrag och om det är även vanligt bland 

ungdomar på några andra håll i landet.  

 

4.5 Attityder till dialekter 

Enkäten bestod inledningsvis av ett antal allmänna frågor om användning av dialekt och 

standardspråk. De första två frågorna handlade om språket i Uppsala och Uppland. 

Informanterna tillfrågades om de kunde höra om en person talar uppländska och om de ansåg 

att Uppsalabor talar annorlunda än personer som kommer från den uppländska landsbygden. 

Drygt 60 % av uppländska informanter svarade att de kunde känna igen den uppländska 

dialekten, medan informanter från övriga delar av Sverige i de flesta fall gav ett negativt svar 

eller svarade ”vet ej”. 62 % av elever uppvuxna i Uppland anser att språket i Uppsala skiljer 

sig från varianter som talas på uppländska landsbygden. Elever från övriga Sverige och 

Stockholm svarade även här negativt eller med ”vet ej”.  

                                                        
9 Information om ordens spridning är hämtad från http://svt.se/2.115429/kol_ho_dialekter i maj 2012. 

http://svt.se/2.115429/kol_ho_dialekter
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Två frågor rörde situationer när det inte är lämpligt att tala dialekt alternativt 

standardspråk. Drygt 40 % av informanterna anser att det finns vissa situationer när det inte 

passar sig att tala dialekt, medan två informanter (5 %) tycker att det finns många sådana. Här 

bör man dock ställa sig kritisk till metoden eftersom mitt material väcker misstankar om att en 

del informanter har låtit bli att svara jakande på frågan för att undvika följdfrågan där de 

skulle nämna sådana situationer. Som situationer när det inte passar sig att använda dialekt 

nämndes främst formella sammanhang som jobbintervjuer, samtal med chefen, media och 

även kungens närvaro, samt samtal med personer som man inte känner. En annan grupp av 

svar gällde situationer när det är viktigt att alla förstår det som sägs, såsom polisförhör, 

domstol och situationer när en samtalspartner talar en annan dialekt eller har sämre kunskaper 

i svenska. Skånska förekom ofta som exempel på en dialekt som i sådana fall borde undvikas, 

förmodligen eftersom den framstår som mest utpräglad och för många svårförståeligast. De 

flesta kunde inte komma ihåg några situationer när det inte skulle vara lämpligt att tala 

standardspråk, men vissa nämnde situationer när alla pratar en stark dialekt eller när man vill 

visa grupptillhörighet. Det förekom också en del tvivelaktiga svar som kan tyda på att 

informanterna missförstod frågan (se avsnitt 2.1). Ett exempel är att standardspråket ska 

undvikas vid svenskundervisning för dem som inte har svenska som modersmål. 

   När det gäller informanternas egen användning ser förhållandena ungefär likadana ut i 

de båda klasserna. De flesta eleverna anser sig tala både dialekt och standardspråk och bara en 

elev i varje klass anser sig tala uteslutande dialekt. Andelen elever som har sagt att de 

använder sig bara av standardspråket är dock mindre i klassen på fordonsprogrammet. 

Ungefär lika många elever i den klassen tycker att det är ”inne” att tala dialekt som att det inte 

är det, medan de som tycker att det är ”inne” är färre i klassen på naturvetenskapsprogrammet. 

En något större andel pojkar än flickor säger sig tala standardspråk och den informant som 

anser sig använda bara dialekt är en flicka. Det är också fler flickor än pojkar som tycker att 

det är ”inne” att tala dialekt.  
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5 Diskussion  

Mitt val av informanter styrdes delvis av praktiska skäl – enkäten besvarades av klasser som 

jag lyckades komma i kontakt med. De krav som jag ställde på urvalet informanter var dock 

att de skulle läsa på gymnasiet och att det fanns en någorlunda jämn fördelning mellan de 

elever som kom från Uppsala och övriga Uppland. Jag anser att lite äldre elever som allmänt 

sett har en högre medvetenhet om sitt eget och andras språk är lämpligare för den typen av 

undersökning, som främst gäller deras egen uppfattning om språkanvändningen, än elever på 

exempelvis högstadiet. Vid analys av resultaten utgår jag främst från informanternas härkomst 

och kön. Fördelningen mellan informanter från Uppsala och övriga Uppland är som sagt 

ganska jämn, så resultaten kan anses vara representativa i detta avseende. Analys med 

utgångspunkt i informanternas kön kunde göras bara i klassen på naturvetenskapsprogrammet 

eftersom den andra klassen bestod nästan enbart av pojkar. Även om fördelningen mellan 

pojkar och flickor i den förstnämnda klassen är någorlunda jämn, är antalet informanter i varje 

grupp ganska litet. Resultaten kan därför vara något missvisande och i så fall inte statistiskt 

sett helt pålitliga.  

Jag har valt att behandla varje klass som en enhet för sig vid analys av resultaten 

utgående från Gerd Eklunds slutsats att systemet av gruppkoder är viktigare under tonåren än 

någon annan gång i livet och att språkliga val i hög grad styrs av solidaritet med gruppen 

(Eklund 1997: 89). Resultaten har visat att det finns genomgående skillnader i svaren mellan 

de två klasserna och vad detta beror på kan diskuteras. Av de undersökta dialektala dragen har 

de flesta i större eller mindre grad starkare ställning i klassen på fordonsprogrammet, där de 

flesta elever kommer från uppländska landsbygden, än i den andra klassen där de flesta 

kommer från Uppsala.  

Dessa skillnader kan tolkas med hänsyn till språkliga miljöer där informanterna är 

uppvuxna och skillnader mellan språket i Uppsala och i övriga Uppland eller, mer allmänt, 

mellan stad och landsbygd. En övervägande del av informanterna anser att uppsalaspråket 

skiljer sig från språket i övriga Uppland. Andelen informanter som uppfattar det så är dock 

betydligt lägre än i Widmarks undersökning från 1969. Att unga idag inte längre uppfattar 

dessa skillnader i lika hög grad som man gjorde för 30 år sedan kan tyda på en 

dialektutjämning i området och vara ett tecken på att skillnaderna mellan stad och landsbygd 

håller på att minska. 

Generellt sett förknippas det lokala språket, som kännetecknas av fler dialektala drag, 

med landsbygden och de rurala miljöerna, medan stadsspråket anses ligga närmare 
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standardspråket. Uppsala är en stad som ligger nära huvudstaden och påverkas delvis av 

stockholmsspråket. En annan omständighet är att Uppsalabornas härkomst förmodligen är 

mer blandad än när det gäller uppländska landsbygden. I beskrivningen av sina informanter 

tar Eklund (1997: 86) upp Uppsalas expansion under 60- och 70-talen, vilket hade till följd att 

elevernas föräldrar kommer från landets alla delar. Likadant gäller för mina informanter på 

naturvetenskapsprogrammet. De flesta är uppvuxna i Uppsala och många har föräldrar som 

kommer från andra delar av Sverige eller även utlandet.  I klassen på fordonsprogrammet har 

majoriteten av eleverna föräldrar som kommer från Uppland. Täta kontakter med talare av 

andra språkvarianter kan ligga till grund för att den lokala normen vartefter luckras upp 

(Widmark 2000: 150). Även om föräldrarnas härkomst inte visade sig ha någon större roll för 

barnens val av språkliga former i Eklunds undersökning, är det förståeligt att de som är 

uppvuxna i miljöer där den lokala normen har en starkare ställning i högre grad tar till sig de 

lokala språkdragen. Det är också begripligt att det lokala talspråket lätt kan bli accepterat som 

kommunikationskod och ett uttryck för grupptillhörigheten i en klass där de flesta eleverna är 

mer eller mindre dialektala. Att det är viktigt att anpassa sig till mottagarna visar bland annat 

ett svar från enkätens attityddel där en informant tycker att standardspråket inte borde 

användas i samtal med människor som alla talar en stark dialekt.  

De ovannämnda skillnaderna bör dock också betraktas mot bakgrund av att den ena 

klassen går ett teoretiskt, studieförberedande program och den andra ett praktiskt 

yrkesprogram, vilket också delvis skulle kunna påverka deras språkliga val. Det är främst 

standardspråket som förknippas med studie- och arbetssammanhang, så att det är tänkbart att 

elever på studieinriktade program är mer benägna att använda standardspråkliga varianter. 

Vissa studier har visat att unga personers språkförändring mot standardspråket oftast påbörjas 

senast under gymnasietiden (Melander Marttala 2007: 19). Språkliga attityder har också 

betydelse för språkliga val och visar vilken språkgemenskap man har valt att tillhöra. I detta 

avseende stödjer resultaten från attityddelen av min enkät de från den språkliga delen. Även 

om de flesta elever i båda klasserna anser sig tala både dialekt och standardspråk, är andelen 

som säger sig använda bara standardspråket mindre i klassen på fordonsprogrammet och 

andelen som tycker att det är ”inne” att tala dialekt är större jämfört med den andra klassen. 

I klassen på naturvetenskapsprogrammet har kvinnliga informanter visat sig vara mer 

dialektala än manliga informanter och de kände generellt sett till fler dialektala varianter även 

om de inte använder dem själva. Som jag har redan påpekat kunde en analys med 

utgångspunkt i informanternas kön göras bara i en av klasserna och det hade som följd att 

antalet informanter i varje kategori blev väldigt litet, vilket gör att resultatet kan vara 
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missvisande och styras i alltför hög grad av individuella skillnader. Det finns undersökningar 

(t.ex. Trudgills undersökning i Norwich 1974, se Sundgren 2007: 80) som har visat att 

kvinnor i allmänhet använder sig av fler standardspråkliga former än män. Sådana slutsatser 

har dock problematiserats eftersom det finns andra faktorer som kan påverka en individs 

språkliga val, så som den roll man har i samhället (Sundgren 2007: 80). För att få en mer 

detaljerad bild skulle exempelvis elevernas framtida yrkesplaner kunna tas med i analysen
10

. 

En sådan uppdelning av könskategorier gjorde Gun Widmark i sin undersökning från 1969. 

Hemmafruar uppgav fler dialektala former än män, men yrkesverksamma kvinnor hade en 

lägre tolerans för de dialektala formerna än män. I Gerd Eklunds undersökning från 1994 

hade pojkarna en högre andel lokala former än flickor när det gäller egen användning, medan 

fler flickor än pojkar hade hört andra använda dessa former. Ett tolkningsförslag hon ger är att 

flickorna har en större observationsförmåga.   

Enligt vissa undersökningar har dialekten alltså ofta dold prestige för män, medan 

kvinnor generellt sett strävar efter ett mer standardspråksnära språk (Sundgren 2007: 80). I 

min undersökning var det snarare tvärtom – mer än hälften av de manliga informanterna, och 

även några procentenheter fler än de kvinnliga, anser sig tala standardspråk, samt fler flickor 

än pojkar tycker att det är ”inne” att tala dialekt. Gällande attityder är det intressant att ett 

mindre antal informanter som anser sig tala bara standardspråk uppgav sig använda många 

dialektala drag i den språkliga delen av enkäten. En sådan underrapportering av användningen 

av dialektala drag skulle kunna tala för standardspråkets prestige bland unga människor. Med 

tanke på att mer än hälften av alla informanter ändå tycker sig tala både standardspråk och 

dialekt skulle en mer sannolik tolkning kunna vara att det är svårt att avgöra vad som menas 

med begreppet dialekt. En del av informanterna tänkte kanske på en utpräglad dialekt i 

traditionell bemärkning, och inte på utjämnad dialekt eller regionala standardvarianter av 

svenska.  

Alla de undersökta dialektala dragen har visat sig finnas kvar bland den yngre 

generationen i Uppland och alla används av en del av informanterna. Dragen som i bak, lös 

och vart är fortfarande väldigt vanliga och används av mer än hälften av informanterna, 

medan några andra (t.ex. klöpp, lag, i sönder) är ganska sällsynta. Även om det inte går att 

direkt jämföra siffrorna från min undersökning med de tidigare kan man ändå säga att de 

dialektala dragen har minskat i frekvens, speciellt jämfört med Widmarks undersökning som 

                                                        
10 Anna Gunnarsdotter Grönberg genomförde 1998 en omfattande undersökning bland gymnasieelever i 

Alingsås, i vilken dialektvalet analyserades utgående från olika sociala faktorer (exempelvis kön, 

gymnasieprogram, livsstil). Medan pojkars språk i hennes material var mer homogent, uppvisade flickors resultat 

en stor variation i relation till vissa sociala faktorer (Gunnarsdotter Grönberg 2006: 9). 
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gjordes för med än 40 år sedan. En orsak kan vara att invånarstrukturen har förändrats och 

människor har mer kontakt med andra språkvarieteter. Utvecklingen skiljer sig också från 

drag till drag, så att vissa har minskat drastiskt (t.ex. lag som nästan inte används av mina 

informanter) och andra, exempelvis lös, har även ökat. Flera möjliga faktorer kan inverka på 

en förändring, till exempel språkekonomi, ordets sociala status, spridning osv., men det är 

svårt att förutse hur utvecklingen kommer att gå till i framtiden. En möjlig förklaring till att 

orden bulla och enkom har visat sig vara vanligare än några andra kan vara att liknande ord 

finns i standardspråket så att de dialektala varianterna inte är så markerade, och att bulla 

förekommer på ett stort område. 

Det skulle vara intressant att göra om denna undersökning om ett antal år för att se om 

några förändringar har skett. Det skulle också vara bra om ett större antal informanter från 

olika gymnasielinjer kunde delta i undersökningen. Resultaten från enkäten skulle kunna 

kombineras med inspelningar för att få insyn i hur informanterna verkligen talar och att fånga 

några andra aspekter av deras språk, till exempel uttal. 

 

 

6 Avslutning 

 

Ett resultat som framkommer tydligt i mitt material är att merparten av de undersökta 

dialektala dragen har en starkare ställning i klassen på fordonsprogrammet, där de flesta 

elever kommer från uppländska landsbygden (och de flesta är pojkar), än i klassen på 

naturvetenskapsprogrammet, där de flesta kommer från Uppsala. Det har ytterligare visat sig 

kvinnliga informanter uppgav fler dialektala former än de manliga. Här bör man dock betrakta 

resultatet med försiktighet eftersom antalet informanter var väldigt litet. 

När det gäller informanternas egen bedömning av sitt språkbruk anser sig de flesta tala 

både dialekt och standardspråk. Andelen informanter som säger sig använda bara 

standardspråk är mindre i klassen på fordonsprogrammet, vilket stödjer resultaten från den 

språkliga delen av enkäten. Vidare anser sig en större andel manliga än kvinnliga informanter 

i klassen på naturvetenskapsprogrammet tala standardspråk. 

De flesta dragen som har undersökts har visat sig fortfarande förekomma bland 

uppländska ungdomar i mindre eller större utsträckning. Även om resultaten från den här 

undersökningen inte är direkt jämförbara med tidigare undersökningarna kan man se en 
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tendens att de dialektala dragen minskar i frekvens, vilket bland annat kan förklaras genom en 

ökad kontakt med andra språkliga varieteter. 

Vad gäller användningen av dialekt och standardspråk tycker en del informanter att 

standardspråket är lämpligast i formella sammanhang och i situationer när det är viktigt att 

förstå vad som sägs, medan det passar sig bäst att använda dialekt när de flesta 

samtalsdeltagarna talar dialekt och när det gäller att visa grupptillhörighet. Det har också visat 

sig att antalet de som tycker att det är ”inne” att tala dialekt är störst i klassen på 

fordonsprogrammet och bland de kvinnliga informanterna i klassen på naturvetenskaps-

programmet.  

Ett förslag på framtida forskning är att utöka antalet informanter och se om man skulle 

få fram liknande mönster i språkanvändningen. För att få en mer detaljerad bild av vad 

skillnaderna kan bero på skulle man kunna ta vissa andra kriterier med i undersökningen, till 

exempel informanternas framtidsplaner eller läsvanor, samt inkludera informanter från fler 

program (jfr Gunnarsdotter Grönberg 2006). Man skulle även kunna undersöka skillnader 

mellan olika åldersgrupper. Är man intresserad av utveckling med tiden skulle det vara 

intressant att göra om undersökningen om ett antal år för att se om några förändringar har 

skett. Det skulle vara bra att komplettera enkätundersökning med inspelningar och intervjuer 

där man bland annat skulle kunna ta upp kontextuell variation i användningen av vissa 

språkliga drag. 
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Bilaga 1 

Enkät om uppländskan 

Jag heter Daria Lazić och studerar svenska/nordiska språk vid Uppsala universitet. Den här enkäten 
handlar om den uppländska dialekten och svaren ska användas i en C-uppsats. Enkäten är frivillig och 
anonym. Tack för hjälpen!  
 
Några ordförklaringar: 
Dialekt = det lokala talspråket som talas på ett område 
Uppländska = dialekten som talas i Uppland 
Standardspråk = riksspråklig svenska (som på radio/TV, i tidningar osv.) 
 

A. Bakgrund 

1. Skola, linje och årskurs: __________________ 

2. Född år ______________ 

3. Kön:   kvinna     man 

4. Födelseort  _________________________ 

   Uppvuxen i __________________________ 

   Har du bott någon annanstans? Om ja, var och när? _____________________________ 

5. Varifrån kommer din mor? ____________________ 

6. Varifrån kommer din far? _____________________ 

 

B. Användning av dialekt och standardspråk 

7. Kan du höra om en person talar uppländska? 

     ja     nej     vet inte 

8. Anser du att Uppsalabor talar annorlunda än personer som kommer från uppländska 

landsbygden? 

    ja      nej     vet inte 

9. Vad anser du dig själv tala? 

 dialekt     standardspråk     både och    vet inte 
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10.a. Finns det tillfällen när det inte passar sig att tala dialekt?   

 nej, inga          ja, vissa        ja, många       vet inte 
 

b. Om du har svarat ”vissa” eller ”många”, kan du ge exempel på situationer när det inte passar sig 

att tala dialekt? 

__________________________________________________________________________________ 

11. Finns det några situationer när det inte passar sig att tala standardspråk? Om ja, vilka? 

__________________________________________________________________________________ 

12. Tycker du att det är inne/coolt att tala dialekt? 

 ja     nej     vet inte 

 

C. Dialektala språkdrag 

Läs följande meningar och svara på frågor! 

13. Det lös svagt från nästan vartenda rum. 
      Det lyste svagt från nästan vartenda rum. 
 
a. Säger du lös eller lyste i en mening som ovan? 

     Jag säger bara lös      

     Ja säger lös, men kan använda lyste utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara lyste   

     Jag säger lyste, men kan använda lös utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda lös som dåtidsform av verbet lysa? 

     kamrater     föräldrar    syskon    andra: ______________    inga 
 
14. Jag böt mobil igår till min gamla. 
       Jag bytte mobil igår till min gamla. 
 
a. Säger du böt eller bytte i en mening som ovan? 

     Jag säger bara böt      

     Ja säger böt, men kan använda bytte utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara bytte   

     Jag säger bytte, men kan använda böt utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda böt som dåtidsform av verbet byta? 

     kamrater    föräldrar    syskon   andra: ______________     inga 
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15. Det var länge sen som jag klöpp håret. 
      Det var länge sen som jag klippte håret. 
 
a. Säger du klöpp eller klippte i en mening som ovan? 

     Jag säger bara klöpp      

     Ja säger klöpp, men kan använda klippte utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara klippte   

     Jag säger klippte, men kan använda klöpp utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda klöpp som dåtidsform av verbet klippa? 

     kamrater    föräldrar    syskon    andra: ______________    inga 

16. Lampan lös när jag kom hem. 
      Lampan lyste när jag kom hem. 
 
a. Säger du lös eller lyste i en mening som ovan? 

     Jag säger bara lös      

     Ja säger lös, men kan använda lyste utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara lyste   

     Jag säger lyste, men kan använda lös utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
 

17. Jag tröck på knappen, men ingenting hände. 
      Jag tryckte på knappen, men ingenting hände. 
 
a. Säger du tröck eller tryckte i en mening som ovan? 

     Jag säger bara tröck      

     Ja säger tröck, men kan använda tryckte utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara tryckte   

     Jag säger tryckte, men kan använda tröck utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda tröck som dåtidsform av verbet trycka? 

     kamrater    föräldrar    syskon    andra: _____________     inga  

 
18. Hon lag böckerna på bordet. 
      Hon la böckerna på bordet. 
 
a. Säger du lag eller la i en mening som ovan? 

     Jag säger bara lag      

     Ja säger lag, men kan använda la utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara la   

     Jag säger la, men kan använda lag utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda lag som dåtidsform av verbet lägga? 

     kamrater    föräldrar     syskon     andra: ______________    inga 
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19. Jag hade  mina converse, jeans och sen en tynnre jacka på mig. 
      Jag hade mina converse, jeans och sen en tunnare jacka på mig. 
 
a. Säger du tynnre eller tunnare i en mening som ovan? 

     Jag säger bara tynnre      

     Ja säger tynnre, men kan använda tunnare utan att det känns konstigt     

     Jag säger bara tunnare   

     Jag säger tunnare, men kan använda tynnre utan att det känns konstigt 

     Jag använder båda lika mycket 
b. Har du hört andra använda tynnre som komparativ av adjektivet tunn? 

     kamrater    föräldrar     syskon     andra: ______________    inga 

20. I följande ordpar välj den variant som bäst motsvarar ditt uttal: 

a)  läsa    lesa 

b)  gräs     gres 

c)  läpp     lepp 

21. Följande tabell handlar om användningen av vissa uttryck som nedan har kursiverats. Sätt ett 

kryss i en av rutorna efter varje uttryck. 

 Använder själv Använder inte själv, 
men har hört andra 
använda det 

Känner inte till 

Vem ska sitta i bak?    

Jag ser ifram emot 

festen. 

   

Min dator gick isönder 

igen. 

   

Jag har bilen står där 

borta. 

   

Har du sett’na?    

Jag skulle velat haft dig 

som syster. 

   

I morse gick han ut 

med hunn. (=hunden) 

   

Filmen var inte alls bra, 

jag vart besviken. 

   

Kom in i huse!    
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22. Sätt ett kryss i en av rutorna efter varje ord. 

 Använder själv Använder inte själv, 
men har hört andra 
använda det 

Känner inte till 

Ändes istället för längs 
T.ex. Vi promenerade 
ändes stranden. 

   

Bulla  istället för bulle    

Byst istället för mycket, 
tätt 
T.ex. Det var byst med 
folk pa festen. 

   

Pynta istället för betala    

Råddig istället för 

bökig, besvärlig 

   

Enkom istället för 
särskild 
T.ex. Hon hade tva 
enkoma skålar  
för godis. 

   

Knia istället för rycka 
upp 
T.ex. Jag kniade gräs 
runt rabatter. 

   

 

23. Finns det några andra ord och/eller uttryck som du upplever som uppländska? 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Samtliga resultat 

A. Informanter 

 

 Fordons- o. 

transportprogrammet 

Naturvetenskaps-

programmet 

 

 

Totalt Uppvuxna i Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Uppsala 1 2 6 6 15 
Stockholm 0 0 3 0 3 

Övriga Uppland 0 11 3 1 15 

Sverige utanför Uppland 0 1 0 2 3 
Utlandet 0 0 1 0 1 

Totalt 1 14 13 9 37 

 

B.  Användning av dialekt och standardspråk 

7. Kan du höra om en person talar uppländska? 

 Ja (%) Nej (%) Vet inte (%) Totalt antal svar 

Uppland 65 7 28 29 

Stockholm 33 0 66 3 

Utanför Uppland 25 50 25 4 

Totalt 61  11 28 36 

 

8. Anser du att Uppsalabor talar annorlunda än personer som kommer från uppländska 

landsbygden? 

 Ja (%) Nej(%) Vet inte(%) Totalt antal svar 

FT 60 27 13 15 

NV 43 38 19 21 

Uppland 62 28 10 29 

Stockholm; 

Utanför Uppland 

0 57 43 7 

Totalt 50 33 17 36 

 

9. Vad anser du dig själv tala? 

 Dialekt (%) Standardspråk 

(%) 

Både och (%) Vet inte (%) Totalt antal 

svar 

FT 7 20 40 33 15 

NV 5 45 50 0 22 

 

10.a. Finns det tillfällen när det inte passar sig att tala dialekt?   

 Nej, inga (%) Ja, vissa (%) Ja, många (%) Vet inte (%) Totalt antal 

svar  

FT 20 60 0 20 15 

NV 50 27 9 14 22 

Totalt 38 41 5 16 37 
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b. Om du har svarat ”vissa” eller ”många”, kan du ge exempel på situationer när det inte passar 

sig att tala dialekt? 

– formella situationer 

– jobbintervjuer; när man pratar med chefen 

– inför de man inte känner, t.ex. när man intervjuar 

– där det är vikigt att alla förstår, t.ex. polisförhör, domstol 

– när man pratar med någon som har en annan dialekt 

– med folk med sämre kunskaper inom svenska 

– skånska (media, om någon inte förstår, träff med kungen) 

– ”överklassvenska” passar rent allmänt inte bra 

 

11. Finns det några situationer när det inte passar sig att tala standardspråk? Om ja, vilka? 

– nej/vet inte (11 gånger) 

– ja, hela tiden 

– med människor som alla talar en stark dialekt 

– nej, men ibland är det mer lämpligt att tala dialekt för att visa en grupptillhörighet 

– med folk med urbaniserad/invandrarsvenska 

– formella situationer 

– när man ska lära utlänningar svenska 

 

12. Tycker du att det är inne/coolt att tala dialekt? 

 Ja (%) Nej (%) Vet inte (%) Totalt antal svar 

FT 40 47 13 15 

NV 18 45 36 22 

 

C. Dialektala språkdrag 

Frågorna 13-18: Verbformerna lös, böt, klöpp, tröck, lag 

 EGEN ANVÄNDNING 

ALLTID 

 

% 

OFTAST 

 

% 

LIKA 

MYCKET 

% 

SÄLLAN 

 

% 

ALDRIG  

 

% 

Totalt 

antal 

svar 

Lös (13) Totalt 12 39 9 15 24 33 

Klass FT 21 50 14 7 7 14 

 NV 5 32 5 21 37 19 

Kön (NV) F 8 42 0 33 17 12 

 P 0 14 14 0 71 7 

Lös (16) Totalt 15 36 9 15 24 33 

Klass FT 29 43 14 7 7 14 

 NV 10 26 5 21 37 19 

Kön (NV) F 17 33 8 25 17 12 

 P 0 14 0 14 71 7 
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Böt Totalt 12 27 9 30 21 33 

Klass FT 21 43 21 14 0 14 

 NV 5 16 0 42 37 19 

Kön (NV) F 8 17 0 42 33 12 

 P 0 14 0 43 43 7 

Klöpp Totalt 3 0 3 18 76 33 

Klass FT 7 0 7 29 57 14 

 NV 0 0 0 10 89 19 

Kön (NV) F 0 0 0 17 83 12 

 P 0 0 0 0 100 7 

Tröck Totalt 12 30 3 27 27 33 

Klass FT 21 43 7 21 7 14 

 NV 5 21 0 32 42 19 

Kön (NV) F 8 17 0 42 33 12 

 P 0 29 0 14 57 7 

Lag Totalt 0 0 0 18 82 33 

Klass FT 0 0 0 29 71 14 

 NV 0 0 0 10 89 19 

Kön (NV) F 0 0 0 8 92 12 

 P 0 0 0 14 86 7 

 

Informanterna uppvuxna utanför Uppland kan i de flesta fall tänka sig att använda formerna lös, böt 

och tröck vid sidan de standardspråkliga formerna. Däremot använder de aldrig formerna klöpp och 

lag. 

 

 ANDRAS ANVÄNDNING 

 Totalt 

antal 

svar 

KAMRATER/SYSKON 

 

N 

FÖRÄLDRAR 

 

N 

BÅDE  

OCH 
N 

INGA 

 

N 

ANDRA 

 

N 

Lös FT 13 7 0 6 0 0 

 NV 22 13 1 4 2 1(främlingar), 

1(byggarbetare) 

Böt FT 12 5 1 6 0 0 

 NV 22 16 0 4 1 1 

Klöpp FT 11 4 0 2 4 1(skåningar) 

 NV 19 1 0 2 15 1(främlingar) 

Tröck FT 10 4 2 4 0 0 

 NV 18 10 0 5 3 0 

Lag FT 12 2 2 4 4 0 

 NV 20 5 0 1 14 0 
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19. Komparativ tynnre 

 EGEN ANVÄNDNING 

ALLTID 
 

% 

OFTAST 
 

% 

LIKA 
MYCKET  
% 

SÄLLAN 
 

% 

ALDRIG 
 

% 

Totalt 

antal 

svar 

Tynnre Totalt 12 15 0 12 61 33 

Klass FT 29 21 0 14 36 14 

 NV 0 10 0 10 79 19 

Kön (NV) F 0 0 0 17 83 12 

 P 0 29 0 0 71 7 

 ANDRAS ANVÄNDNING 

KAMRATER/ 

SYSKON 

N 

FÖRÄLDRAR 

 

N 

BÅDE  

OCH 

N 

INGA 

 

N 

ANDRA 

 

N 

Totalt 

antal 

svar 

Tynnre FT 4 1 3 3 0 11 

 NV 5 0 0 13 1(kusiner), 

1(morföräldrar) 

20 

 

Ingen av informanterna uppvuxna utanför Uppland använder den dialektala formen tynnre. 

20. Uttal av ä-ljudet 

 Läsa/gräs/läpp 

N 
Lesa/gres/lepp 

N 
Lesa/gres/läpp 

N 
Läsa/gräs/lepp 

N 
Totalt antal 

svar 

FT  12 2 0 0 14 

NV 14 1 1 3 19 

Utanför 

Uppland  

1 0 0 3 4 

 

21. a) I bak, i fram, i sönder 

 Använder 

själv 

 

 
% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 
% 

Känner inte 

till 

 

 
% 

Totalt antal 

svar 

I bak Totalt 82 15 3 33 

Klass FT 92 7 0 14 

 NV 74  21 5 19 

Kön (NV) F 75 17 8 12 

 P 71 29 0 7 

I fram Totalt 18 45 36 33 

Klass FT 14 71 14 14 

 NV 21 26 53 19 

Kön (NV) F 17 33 50 12 

 P 29 14 57 7 

I sönder Totalt 3 24 73 33 

Klass FT 0 29 71 14 

 NV 5 21 74 19 

Kön (NV) F 0 25 75 12 

 P 14 14 71 7 
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När det gäller informanter uppvuxna utanför Uppland, så uppger sig två av dem använda uttrycket i 

fram, hälften har hört andra använda uttrycket i bak (men ingen använder det själv) och tre av fyra 

informanter känner inte till uttrycket i sönder (medan en har hört andra använda det).  

 

b) Jag har bilen står där borta. 

 Använder själv 

 

 

 
% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 
% 

Känner inte till 

 

 

 
% 

Totalt antal 

svar 

 

 
 

FT 86 14 0 14 

NV 5 26 68 19 

Utanför Uppland 0 75 25 4 

F (NV) 0 33 67 12 

P (NV) 14 14 71 7 

 

c) Dubbelt supinum 

 Använder själv 

 

 

 
% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 
% 

Känner inte till 

 

 

 
% 

Totalt antal 

svar 

FT 79 21 0 14 

NV 26 58 16 19 

Utanför Uppland 25 75 0 4 

F (NV) 42 50 8 12 

P (NV) 0 71 29 7 

 

d) Vart istället för blev 

 Använder själv 

 

 

 

% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 

% 

Känner inte till 

 

 

 

% 

Totalt antal 

svar 

FT 79 21 0 14 

NV 47 42 10 19 

Utanför Uppland 50 50 0 4 

F (NV) 58 42 0 12 

P (NV) 29 43 29 7 
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e) Pronomen: ackusativformer i enklitisk ställning 

 Använder själv 

 

 

 

% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 

% 

Känner inte till 

 

 

 

% 

Totalt antal 

svar 

FT 64 36 0 14 

NV 26 58 16 19 

Utanför Uppland 0 75 25 4 

F (NV) 42 58 0 12 

P (NV) 0 57 43 7 

 

f) T- och n-bortfall  

 

 

 Använder 

själv 

 

 
% 

Använder inte 

själv, men har 

hört andra 

använda det 
% 

Känner inte 

till 

 

 
% 

Totalt antal 

svar 

Huse Totalt 39 42 18 33 

Klass FT 57 36 7 14 

 NV 26 47 26 19 

Kön (NV) F 33 50 17 12 

 P 14 43 43 7 

Hunn (=hunden) Totalt 18 52 30 33 

Klass FT 36 64 0 14 

 NV 5 42 53 19 

Kön (NV) F 0 58 42 12 
 P 14 14 71 7 

 

Formerna är bekanta för alla informanter uppvuxna utanför Uppland och tre av dem använder dem (en 

eller båda) själva. 
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22. Ordförråd 

 FT 
 

n=14 

NV 
 

n=19 

Utanför 

Uppland 

n=4 

F (NV) 
 

n=12 

P (NV) 
 

n=7 

Ändes Använder själv 3 0 0 0 0 

 Använder inte själv, 
men har hört andra 

använda det 

5 3 0 2 1 

 Känner inte till 6 16 4 10 6 

Bulla Använder själv 3 1 0 1 0 

 Använder inte själv, 
men har hört andra 

använda det 

10 7 0 5 2 

 Känner inte till 1 11 4 6 5 

Byst Använder själv 1 0 0 0 0 

 Använder inte själv, 

men har hört andra 

använda det 

6 2 0 1 1 

 Känner inte till 7 17 4 11 6 

Pynta Använder själv 0 0 0 0 0 

 Använder inte själv, 

men har hört andra 
använda det 

7 2 1 2 0 

 Känner inte till 7 17 3 10 7 

Råddig Använder själv 0 0 0 0 0 

 Använder inte själv, 

men har hört andra 
använda det 

2 4 0 4 0 

 Känner inte till 12 15 4 8 7 

Enkom  Använder själv 5 1 0 1 0 

 Använder inte själv, 
men har hört andra 

använda det 

5 1 0 1 0 

 Känner inte till 4 17 4 10 7 

Knia Använder själv 0 0 0 0 0 

 Använder inte själv, 

men har hört andra 

använda det 

4 1 0 1 0 

 Känner inte till 10 18 4 11 7 

 

23. Finns det några andra ord och/eller uttryck som du upplever som uppländska? 

– -o farmför ord som gott, nice, snygg; mest i Östhammar 

–  gena ’ta en genväg’; sägs ofta som gina (hört bara i Sundsvall) 

– e-uttal (t.ex. lesa, eta, rev, treben) 

– tröck m.m. 

– Ve’ne ’vet inte’ 

– kanske det kanske, vettu, visst, gör du då, en sväng, jusst… (talspråkliga uttryck) 

 

 


