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Sammandrag 

Denna uppsats handlar om huruvida dialektord fortfarande finns kvar i dagens 

gymnasieungdomars språk i Mönsterås och Kalmar. Syftet är att undersöka förekomsten av 

dialektord i ungdomarnas språk samt att se vilka av de undersökta orden som är mest och 

minst frekventa i deras ordförråd. För att ta reda på om ungdomarna använder dialektord 

genomförde jag en enkätundersökning i sammanlagt åtta gymnasieklasser i orterna. Enkäten 

innehöll 40 ord och varje ord följdes av tre frågor: de fick svara på om de hade hört ordet, 

själva skulle kunna använda det och om de vet vad ordet betyder.  

Resultaten mellan flickor och pojkar, gymnasieklasser och ursprung jämfördes. Flickor har 

fler dialektord i sitt ordförråd än pojkar. Om man läser på ett teoretiskt eller praktiskt program 

har inte så stor betydelse för hur många dialektord som finns i ens ordförråd. Den största 

skillnaden finns mellan de som kommer från landsbygden och mindre orter jämfört med de 

som är uppvuxna i städer. Stadsborna har betydligt färre dialektord i sitt ordförråd. De vars 

föräldrar är uppvuxna i Småland kan fler ord än de som har föräldrar från annan ort. Slutligen 

kom jag fram till att gymnasieungdomarna kan färre dialektala ord än de äldre informanterna.  

Orden har delats upp i fyra grupper efter hur många elever som har sagt att de använder 

dem, har hört dem och kan deras betydelse. Många av de vanliga orden är sådana som har 

kommit att användas i större geografiskt område eller sådana som inte har någon exakt 

motsvarighet i standardsvenskan.  

Sett till annan tidigare forskning är mina resultat inte förvånande. De som bor på 

landsbygden är mer dialektala än de som bor i städer och äldre är mer dialektala än yngre. 

Däremot anses män vara mer dialektala än kvinnor. I denna undersökning är dock de 

kvinnliga informanterna mer dialektala än de manliga, vilket också vissa andra 

undersökningar har kommit fram till. Detta tror jag dels har att göra med engagemanget vid 

genomförandet av enkätundersökningen men framför allt att kvinnor har ett större ordförråd 

än män, inte bara vad gäller det dialektala ordförrådet utan också sett till standardspråkets 

ordförråd. 

 

Nyckelord: Dialekt, dialektord, gymnasieungdomar, Småland, Kalmar, Mönsterås 
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1 Inledning 

Informationen om att dialektutjämning är något som pågår i vårt land är något som jag tror att 

få har kunnat undgå, men min fråga är om detta gäller även för de dialektord och uttryck som 

vi använder oss av?  

När jag var liten vet jag att jag flera gånger stod som ett frågetecken inför något som min 

mormor sa. Inte på grund av hur hennes småländska dialekt lät, utan på grund av de ord som 

hon använde utan att fundera över om det var någon annan som förstod dem. Samma sak 

hände även mig efter att ha flyttat till Uppsala. Jag beklagade mig inför mina vänner och sa: 

 – Jag har fått en speta i fingret! Varefter deras ansikten blev formade som frågetecken. 

 – Speta?  

Först då gick det upp för mig att även jag använder ord som faktiskt inte alla andra förstår, 

men inte på grund av att jag pratar ett annat språk, utan för att jag pratar som man gör där jag 

kommer ifrån. 

Det har skrivits en del om dialektutjämning men mest vad gäller morfologi, syntax, 

fonologi och inte så mycket om lexikon. De studier som behandlar lexikon brukar endast vara 

en del av en undersökning som berör alla de ovan nämnda beståndsdelarna av språket. Därför 

anser jag att de dialektala orden är värda att fokusera på och det är det jag har valt att studera i 

denna c-uppsats. Jag kommer att använda uttrycken ”dialektala ord” och ”dialektord” 

synonymt i uppsatsen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på om ungdomarna på gymnasieskolor i Mönsterås 

och Kalmar har dialektord i sitt ordförråd. Mer specifikt ska jag undersöka om de känner till 

de dialektord som mina informanter mellan 50 och 65 år från Kalmar och Mönsterås kan. 

Dessutom är syftet att se vilka faktorer som påverkar om man kan dialektord samt vilka av 

orden som används mest av ungdomarna och på så sätt kunna se vilka som antagligen 

kommer att finnas kvar i minst en generation till. För att undersöka och komma fram till 

slutsatser utifrån mitt syfte innehåller undersökningen följande frågeställningar: 

– Vem använder och känner till flest dialektord? 

– Män eller kvinnor? 

– De som är uppvuxna på landsbygden eller i stad? 

– De som har föräldrar som är uppvuxna i Småland eller de som har föräldrar som är 

uppvuxna på andra platser i Sverige? 
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– De som läser teoretiska eller de som läser praktiska program på gymnasiet? 

– Vilka ord kan eleverna? 

– Vilka av orden är mest och minst frekvent använda och kända? 

– Kan man se något genomgående mönster för de ord som flest elever kan, som skulle 

kunna förklara varför just de orden finns kvar i högre grad än andra? 

 

1.2 Hypotes 

Min huvudsakliga hypotes är att dialektord inte känns igen eller används i samma 

utsträckning av gymnasieungdomarnas generation som av de personer som är mellan 50 och 

65 år. Detta tror jag beror på att det går hand i hand med dialektutjämningen som pågår 

(Thelander 2013:167–172). En annan anledning till att jag tror att orden inte kommer att 

igenkännas lika väl av ungdomarna är att yngre talare är mindre dialektala än äldre talare 

(Bruce 2010:20) 

När det kommer till de sekundära frågeställningarna förmodar jag att män använder fler 

dialektala ord än kvinnor men att män och kvinnor har hört samma antal av orden. Jag baserar 

denna hypotes på att kvinnor generellt sett talar mer standardspråk medan män talar mer 

dialektalt (Bruce 2010:20). 

Jag tror också att de som bor och är uppvuxna på landsbygden använder och känner till fler 

dialektord än de som bor och är uppvuxna i städer. Orsaken till att jag har just denna hypotes 

är att man redan sedan början av studiet av dialekter ansåg att de på landet pratade mer dialekt 

än de i städer. Ett exempel är dialektforskare som Chambers och Trudgill som menade att för 

att få de mest dialektala informanterna så skulle man välja män, äldre och boende på 

landsbygden (Svahn och Nilsson 2014:23). I min undersökning utgör Kalmar och Mönsterås 

städer, dock bör det tilläggas att Mönsterås, fem mil norr om Kalmar på Smålands östkust, 

snarare utgör ett större samhälle än stad, jämfört med Kalmar. 

Eftersom jag använder ord som informanter från Mönsterås och Kalmar har angett tror jag 

att de elever som har föräldrar från Småland överlag kommer att kunna och känna igen fler av 

orden än de som har föräldrar som är någon annanstans ifrån, eftersom de kan ha hört sina 

föräldrar använda orden. Bruce skriver att (2010:213) ett barns språkliga påverkan kommer 

”både vertikalt från föräldrar och horisontellt från jämnåriga”. 

Slutligen tror jag att de som läser på praktiska program kan fler dialektala ord än de som 

läser teoretiska program. Detta tror jag beror på att man, om man läser en praktisk utbildning, 

inte i samma utsträckning har ambitioner att läsa vidare på högskola eller universitet, medan 
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om man läser ett teoretiskt program redan på gymnasiet måste anpassa sitt ordförråd till andra 

delar av Sverige där man kan tänkas studera vidare. Jag tror att det kan visa sig då eleverna 

svarar på om de skulle kunna tänka sig att använda de dialektala orden. Det finns även de 

forskare som anser att man kan se dessa slags variabler som exempel på olika 

socioekonomiska grupper, där de som går teoretiska program tillhör en högre 

socialekonomisk grupp och de som läser praktiska program tillhör familjer tillhörande lägre 

grupp (Svahn och Nilsson, 2014:43). 

När det kommer till hypoteser angående vilka av orden som är mest kända tror jag att det 

kommer vara ord som jag själv känner till. Anledningen till det är att jag kommer från samma 

trakt som eleverna och endast är åtta år äldre än dem. Därför tror jag att vi borde ha hört 

ungefär samma ord från föräldrar och släktingar. Dessutom tror jag att flertalet av de mest 

kända orden kommer att vara sådana som det inte finns någon motsvarighet till i 

standardsvenskan. Ett exempel på det är ävje/ävja som skulle behöva uttryckas med flera ord i 

standardsvenskan ”något som inte har en fast form”. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitlet Inledning, skriver jag om anledningen till varför jag valde att skriva om dialektala 

ord samt hypoteser. I det andra kapitlet, Bakgrund, tar jag dels upp en del termer som jag 

anser vara viktiga för att sätta sig in i ämnet dialektologi och för att på så sätt bättre kunna 

följa resultatredovisningar och diskussion, dels tar jag upp fyra tidigare arbeten om dialekter 

och dialektord för att sätta in denna uppsats i en kontext. 

I det tredje kapitlet förklaras hur jag gick till väga när jag satte samman enkäten, hur den 

genomfördes samt hur resultaten är sammanställda. Materialet beskrivs också i det här 

kapitlet. I kapitel 4 presenteras resultatet. Det är uppdelat i flera avsnitt som tar upp de olika 

frågeställningarna om vilka som kan flest och minst antal ord, hur många elever som sagt sig 

ha hört, kunna använda och som kan betydelsen av varje ord. Det femte kapitlet innehåller en 

diskussion om det resultat jag har kommit fram till och i kapitel sex sammanfattas uppsatsen 

och jag ger förslag på framtida forskning. 

 

2 Bakgrund 

För att få bakgrundsinformation om ämnet dialekter och dialektutjämning är detta kapitel 

uppdelat i två delar. Den första diskuterar begreppet dialektutjämning samt en del andra 

viktiga begrepp. Den andra delen tar upp tidigare forskning inom ämnet dialektologi. 
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2.1 Teoretisk bakgrund 

Jag tar i detta avsnitt upp begreppen dialekt, dialektord samt dialektutjämning eftersom de är 

viktiga för att bättre kunna förstå och följa resultatredovisning och diskussion. 

 

2.1.1 Dialekt 

Standardspråk, eller riksspråk, är det vi brukar kalla den variant av svenskan som inte har 

något drag som gör att man kan placera den geografiskt (Thelander 2013:166). Enligt 

Thelander (ibid.) är standardspråket en konstprodukt från Vasa-tiden då Sverige blev en 

nationalstat och utgörs av mönster som återfanns i det centralsvenska talspråket. 

Så här skriver Institutet för språk och folkminnen (Dialekter 2014-10-18) om vad en 

dialekt är: ”En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt 

område, men alla dialekttalande inom ett visst område talar inte exakt likadant”. 

Gösta Bruce (2010:16) ger också en förklaring till vad en dialekt är. Han skriver att en 

dialekt är ”en grupp idiolekter med liknande språkliga drag” (en idiolekt är språkformen hos 

en enskild individ). 

Thelander (2013:174) skriver att det finns fyra olika nivåer av språket: ”neutralt 

standardspråk, regionalt standardspråk (3–5), regional dialekt och lokal dialekt”. Svahn och 

Nilsson (2014:27–29) skriver att man har börjat göra den här uppdelningen eftersom det nu 

för tiden finns väldigt få personer som faktiskt talar en så utmärkande dialekt, som man inte 

kan förstå om man inte är från trakten. 

Det som vi i dag kallar dialekter skulle, enligt den här uppdelningen, vara regionala 

dialekter. Mats Thelander (2013:172) skriver att alla varianter av svenskan berörs av 

dialektutjämningen. Han skriver att det verkar vara de mest lokala språkdragen som byts ut, i 

första hand, mot rikspråksvarianter medan de för regionen gemensamma dragen finns kvar. 

Det som finns kvar i dialekten är alltså inte lokala utan regionala språkdrag. Därför kan man 

idag säga att vi har regionala dialekter och mycket få lokala dialekter kvar.  

Men vad bestämmer om man vill tala sin dialekt? Bruce (2010:18) skriver att inställningen 

till olika dialekter varierar och det gör också ens egen självkänsla som talare av en viss 

dialekt. Han skriver om två varianter som människor tenderar att tänka utifrån. Den ena är 

statusprincipen: man vill tala som personer med hög status. Den andra är solidaritetsprincipen: 

man vill hålla sig till det språket som talas hemma. Vilken dialekt som är fin eller ful 

förknippar man ofta med associationer som man har till talaren av en dialekt. 
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2.1.2 Dialektord 

Bruce (2010:30) skriver att på 1900-talet skedde stora förändringar vad gäller dialekterna och 

att dialekter och språk är i ständig förändring. Sedan 1950-talet så har begrepps- och 

ordförrådet ändrats och de traditionella dialektorden används inte längre. Den förändringen är 

större än uttalsändringarna i språket. De levande dialekternas variation idag är i första hand 

uttalsmässig och i mindre grad varierad vad gäller ordförråd.  

 

2.1.3 Dialektutjämning 

Mats Thelander (2013:168–171) skriver att dialektutjämning betyder att dialekten förlorar 

mer och mer av sin särprägel och att bruket av dialekten förlorar allt mer terräng. 

Dialektutjämningen beror på kommunikationstäthet, sociala attityder och språklig status men 

han nämner också andra viktiga faktorer som den stora mobiliteteten i vårt samhälle som gör 

att vi tappar mer och mer av vår lokala identitet. Det betyder att vi kanske inte längre 

förknippar oss med en lokal dialekt utan en regional dialekt. Istället för att säga att man är 

från samhället Norsjö säger man att man är västerbottning, norrlänning eller till och med bara 

svensk. Thelander menar också att mobiliteten påverkar dialekten eftersom personer som 

flyttat från ett dialektområde överger sin dialekt och börjar tala mer riksspråkligt. Det är 

väldigt ovanligt att man börjar prata dialekten på platsen som man har flyttat till. 

Thelander (2013:167, 168) menar att svenskans dialektutjämning aldrig har varit så 

framträdande som nu. Det är den sista akten i dialekternas historia, och dialektsplittringen (då 

dialekterna uppkom) är första akten. Stadsmålen (främst i våra storstäder) tillsammans med 

standardspråket nåddes först av utjämningen då det började flyttade in folk till städerna som 

var långväga inflyttare. En av de städerna var Stockholm, vilken kom att utgöra grunden för 

rikstalspråket och skriftspråket. Nu för tiden har också dialektutjämningen nått dialekttalarna i 

deras hemmamiljö, det vill säga i de mindre orterna och på landsbygden.  

Alla delar av språket och alla dialekter påverkas av utjämningen men för vissa dialekter går 

dock utjämningen inte lika snabbt. De dialekter som avviker mest från standardspråket är de 

som dialektutjämningen når sist. För dem går utjämningen långsammast. Historiskt sett har 

talarna av de dialekterna fått byta till ett dialektalt standardspråk i situationer då ingen annars 

skulle förstå dem. Det betyder att utjämningen inte har nått dialekten i första hand utan 

talarnas dialektala standardspråk (Thelander 2013:168, 169). 

Bruce (2010:207) skriver att det finns exempel på att dialekter och språk dör ut när en 

befolkning slutar lära ut den till sina barn men å andra sidan skriver han att sannolikt så 
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kommer inte våra dialekter att försvinna. Utjämningar och regionaliseringar av språket sker, 

men det finns även faktorer som är viktiga för dialekternas överlevnad som är starkare än 

utjämningsprocessen, nämligen social identifikation, viljan att tillgöra en grupp. Detta är en 

stark faktor som verkar för dialekternas överlevnad och bevarande. Samtidigt skriver Bruce 

att det kanske är möjligt att nya dialekter föds. Vi har exempel på sådana nya varianter av 

språket i förorterna till våra större svenska städer. 

 

2.2 Forskningsbakgrund 

En av de personer som har beskrivit språket i Kalmar är Bo Magnusson i boken Språket i 

Kalmar (1978) som är en del av en serie vid namn Svenskt riksspråk i regionala skiftningar. 

Denna skrift kom ut 1978, men är fortfarande relevant eftersom den behandlar det min 

uppsats handlar om, språket i Kalmar (län). 

Magnusson skriver om Hjalmar Alving, som publicerade sin undersökning 1917 (Institutet 

för språk och folkminnen: Dialekter: Litteraturtips Småland, 2015-01-30), som sa att den 

genuina dialekten bara talas av några få eftersom det ansågs vara ett ”obildningsmärke” 

(Magnusson, 1978:6) och att dialekten därför är mer utsatt för att man tar in nya ord och 

språkligt inflytande utifrån. Alving var säker på att kalmaritiskan skulle försvinna snabbt. I 

boken nämns också vilka som var farorna för kalmaritiskan, nämligen de inflyttade 

kalmariterna, skolan samt ”den egna sociala ambitionen” (Magnusson 1978:6). Enligt Alving 

fanns dialekten mest hos gamlingar, hamnarbetare och andra grovarbetare, gatpojkar och 

hantverkare då han genomförde sin undersökning. Trots att han skrev att kalmardialekten 

skulle dö ut så har fler författare efter honom undersökt den kalmaritiska dialekten, bland 

annat Elias Wessén, som undersökte formlära och ordförråd. 

I Språket i Kalmar skriver också Magnusson (1978:11) om att Alving tar upp en annan 

forskares tankar, Modéer, om hur det kan komma sig att kalmarmålet har mer gemensamt 

med till exempel Växjö än Ålem, som ligger mellan Kalmar och Mönsterås. Modéer har 

undersökt området och det visar på en skillnad i bland annat e-uttal och att gränsen för 

tungrots-r går i Ålems socken. Modéer menar att Kalmar har fått fler influenser från inre 

Småland än socknarna norrut eftersom man i norr har haft mer kontakt med Östergötland, 

främst på grund av att de delarna av Småland under längre tid tillhörde Linköpings stift 

(Magnusson 1978:12). 

Magnusson tar upp framför allt hur man uttalar ord och ordbildning i Kalmarspråket men 

det finns även ett kapitel med ord från Kalmar, som författaren anser vara provinsiella. Dessa 
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ord, skriver han, har observerats i spontant tal och tillhör sedan lång tid stadsspråket i Kalmar. 

”Det är därför inte underligt om yngre kalmariter säger sig inte ha hört vissa i förteckningen 

upptagna ord” skriver Magnusson (1978:68), och menar att det beror på att många av orden 

har försvunnit på grund av förändringar som pågått i samhället, och att det är ”en process som 

pågår än i dag” (Magnusson 1978:68). 

Magnusson säger att dagens allmänna positiva inställning till dialekter är glädjande, och att 

det visar sig bland annat i att SAOL innehåller regionala ord eftersom de är ett ”värdefullt 

komplement till standardspråket” (Magnusson 1978:69). Det bör noteras att skriften är 

utgiven på 1970-talet. 

Dialektutjämning i Västsverige är den andra tidigare forskningen som jag har valt att 

nämna här. Den är från 2014 och är skriven av Margareta Svahn och Jenny Nilsson. Boken 

redovisar en undersökning som gjorts i flera orter i Västsverige och dess syfte är att undersöka 

språkliga förändringar sedan 1950-talet och de traditionella dialekternas ställning. Svahn och 

Nilsson har också valt att titta på intraindividuell variation (vilket jag inte kommer att göra i 

min undersökning). Då de undersökte variationen använde de sig av nästan samma variabler 

som kön, ålder, bostadsort, socioekonomi, geografi och flyttbenägenhet. Materialet består av 

dialektinspelningar dels från mitten av 1900-talet, dels från 2000-talet. Dessutom genomförde 

författarna en omfattande insamling av material i gymnasieklasser runt om i regionen och på 

vissa ställen även av äldre informanter. 

Svahn och Nilsson (2014) skriver att kön spelar roll för hur dialektala informanterna är. I 

allmänhet är det killarna som är mest dialektala medan tjejerna är mer utjämnade dialektalt. 

Andra utomspråkliga variabler som de undersöktes kunde inte ge några tydliga korrelationer. 

När det kom till de västgötska gymnasielevernas bruk av nya eller traditionella varianter 

kunde Svahn och Nilsson inte hitta några större samband med studieort eller studieprogram. I 

deras undersökning kommer de också fram till att storleken på bostadsorten, alltså om man 

bor i en stad eller på landet, inte verkar ha betydelse för de västgötska ungdomarna vad gäller 

grad av dialektalitet eller bruk av nya varianter. 

Lovisa Öhlunds D-uppsats (2007) Några ensstaka raubär på ladingen – En uppsats om 

attityder till den gotländska dialekten är en undersökning som delvis har behandlat dialektala 

ord från en viss trakt.  

I Öhlunds fall handlar det om Gotland och hon har valt att använda sig av nio ord som hon 

genom en enkätundersökning med 58 informanter från en gymnasieskola i Visby undersöker 

om man använder ordet, har hört det eller om man aldrig hört talas om det. Eleverna gick vid 
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undersökningstillfället första året på samhällsvetenskapsprogrammet och det var 31 pojkar 

och 27 flickor som deltog.  

De flesta av frågorna i enkäten har Öhlund hämtat från andra källor, bland annat en rapport 

från 1981 som hon utgår från och jämför med, men frågan om de dialektala orden har hon 

själv konstruerat i samråd med Kristina Hagren på Institutet för språk och folkminnen. Orden 

hon har valt kommer från Gutamålsgillets hemsida och hon har valt ord av olika karaktär. 

Öhlund kommer fram till att flickorna har hört fler ord än pojkarna i undersökningen. Hon 

har en teori om varför det är så och den är att de flesta flickor kommer från övriga Gotland 

och eftersom de som kommer från andra delar av Gotland än Visby kan fler ord tror hon att 

det är därför hon har fått det resultatet. 

Daria Lazics C-uppsats Hur talar uppländska ungdomar? En studie av uppländska 

dialektala särdrag (2012) handlar om de dialektala särdragen i Uppland. Även hon har valt att 

i ett kapitel behandla dialektord från trakten. Hon fick tag i uppländska ord från tv-

programmet ”Svenska dialektmysterier” och har sedan valt ut de orden som hon ville använda 

i sin enkätundersökning tillsammans med några upplänningar, så att de skulle vara ord som 

inte skulle vara helt försvunna. Hennes informanter kommer från två gymnasieklasser i 

Uppsala, en naturvetenskapsklass och en fordon- och transportsklass. Eleverna svarade på en 

enkätundersökning om attityder och kunskaper om drag i uppländskan. Informanterna gick 

vid det här tillfället i tvåan på gymnasiet och det var sammanlagt 37 elever, varav 14 var 

flickor och 23 var pojkar. 

Lazic kom fram till att orden bulla och enkom (’särskild’) var mest kända bland 

ungdomarna. De som kände till och använde orden mest frekvent var eleverna på 

fordonsprogrammet. En av eleverna har föräldrar som båda två kommer från Uppland. Den 

eleven visade sig ha många av de dialektala dragen. När det kommer till de andra orden 

användes bara två ord av några av informanterna i fordonsklassen. Inget av de andra orden var 

det någon som använde i någon av de två klasserna. 

Lazic skriver också att alla ord utom ett hade starkare ställning i fordonsklassen än i 

naturvetenskapsklassen. De informanterna som skrev att de var uppvuxna utanför Uppland 

eller i Stockholm kunde inga ord alls. Undersökningen visade också att fler flickor kände till 

dialektorden förutom när det gällde två av orden. 
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3 Metod och material 

Metoden jag valde att använda för att komma fram till om dialektord används idag i Kalmar 

och Mönsterås är en enkätundersökning. Med hjälp av en sådan får jag fram rapporterat bruk 

av dialekter, vilket jag anser är ett lämpligt underlag för en c-uppsats. Jag kommer att börja 

med att redogöra för hur jag genomförde enkätundersökningen och sedan hur jag 

sammanställde resultaten. 

Jag valde att lämna ut enkäten till gymnasieungdomar av den orsaken att jag anser att de är 

mer medvetna om sitt språk än till exempel högstadieelever och för att de också är äldre och i 

större grad kommer att besvara enkäten på ett adekvat sätt. I Svahn och Nilsson (2014:43) tas 

också upp andra anledningar till valet av just gymnasieungdomar när man ska undersöka till 

exempel dialektutjämning. Till exempel att gymnasielever är närmare det språk de kommer att 

ha i sitt vuxna liv än exempelvis högstadieelever. De menar också att just gymnasieelevers 

språkbruk är viktigt om man vill få en fingervisning om framtida språkbruk (Svahn och 

Nilsson, 2014:43). 

 

3.1 Metod 

I metod-avsnittet beskriver jag hur jag gick tillväga vid genomförandet av undersökningen. 

Här skriver jag om hur jag satte ihop enkäten, hur jag gick tillväga då jag sammanställde 

resultatet samt en metoddiskussion. 

 

3.1.1 Enkäten 

Då jag tog fram ord till enkäten valde jag att fråga 20 personer, tio kvinnor och tio män, alla 

från dialektområdet, i åldern 50–65 om ord som de betraktade som dialektala. Mer specifikt 

bad jag dem att skriva så många ord de kunde komma på som är dialektala från trakten där de 

är uppvuxna, det vill säga Mönsterås eller Kalmar. Jag var också noga med att säga att det var 

tvunget att vara ord som de själva använder eller har hört och vet betydelsen av. 

Alla dessa 20 informanter är personer som jag känner eller som finns i mina föräldrars 

bekantskapskrets. Jag skickade ut förfrågan via email och vissa fick förfrågan av mina 

föräldrar som hade fått instruktioner av mig angående vad de skulle säga när de berättade vad 

informanterna skulle göra. 

När jag sedan hade fått en lista av alla informanterna på sammanlagt 40 ord från Mönsterås 

och 47 ord från Kalmar var det så upp till mig att välja ut de 40 ord som jag ville ha med i 
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enkäten. Då jag valde ut dem tog jag först bort långa uttryck och ord som har samma form 

som ett annat känt ord, sedan valde jag ut ord att ha i enkäten av de resterande. Av de 

sammanlagt 87 orden kände jag igen och kunde betydelsen av 23 stycken och alla de orden 

finns med i enkäten. Av de 23 orden skulle jag själv kunna använda 19, de resterande är ord 

som jag har hört men aldrig själv sagt. 

Jag ville använda ord som är olika svåra för att möjliggöra en eventuell indelning av orden 

i ord som många använder, ord som vissa använder och ord som endast ett fåtal känner till. 

Jag anser därför att de orden som jag kan och använder kan utgöra den första kategorin, ord 

som många använder, eftersom jag endast är åtta år äldre än gymnasieungdomarna och 

kommer från samma trakt. För att hitta ord som vissa använder bad jag mina föräldrar, som 

både är uppvuxna längs östkusten i Småland, att gå igenom orden och se vilka de kunde och 

så valde jag ut ungefär tio sådana ord och slutligen tog jag ord som var främmande för både 

mig och mina föräldrar. Av de sistnämnda orden valde jag först och främst ut ord som fler än 

en informant angett och efter det ord som inte påminner om andra och som har ett modernt 

användningsområde, alltså som man skulle kunna använda idag. Enkäten finns som bilaga 1 

och de 40 utvalda orden samt en förklaring av betydelsen finns i bilaga 2. 

Det jag vill undersöka genom enkäten är om gymnasieungdomar har hört eller själva kan 

orden som informanterna mellan 50 och 65 år har gett mig. Därför valde jag att skriva tre 

påståenden om varje ord som eleverna fick svara på:  

1. Jag har hört ordet 

2. Jag skulle själv kunna använda det 

3. Ordet betyder 

Förutom detta är jag intresserad av en del variabler som kön, var informanterna är uppväxta, 

om deras föräldrar kommer från Småland samt vilken inriktning de har på gymnasiet. Den 

sista variabeln frågar jag inte i enkäten eftersom jag själv lämnade ut enkäterna i klasserna 

och vet vilka enkäter som tillhör vilken klass. 

På den sista sidan i enkäten lämnade jag några rader för kommentarer och synpunkter, de 

finns redovisade i bilaga 3. Några av kommentarerna innehöll stavfel, dessa har jag själv 

ändrat då de redovisas i bilagan. Slutligen valde jag att sätta vartannat ord från Mönsterås och 

vartannat från Kalmar så att eleverna inte skulle tröttna på undersökning om de inte hade hört 

de tjugo första. Jag har också blandat orden så att inte alla lätta kommer först utan att de står 

utom inbördes svårighetsnivå. 

Informanterna går i tvåan på gymnasiet i Mönsterås och Kalmar. Jag lämnade ut enkäterna 

på en och samma gymnasieskola i Mönsterås, eftersom det bara finns en gymnasieskola där. I 
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Kalmar kommer eleverna från tre olika skolor, och varför det blev just de skolorna beror på 

att de hade samma inriktningar som gymnasiet i Mönsterås, nämligen de två praktiska 

programmen El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet samt Samhällsvetenskaps-

programmet och Naturvetenskapsprogrammet, som representerar de två teoretiska 

programmen. 

 

3.1.2 Sammanställning av resultatet 

När undersökningen var färdig räknade jag ihop svaren för varje variabel som jag ville 

undersöka. Till exempel lade jag först alla flickornas och pojkarnas svar för sig och så 

räknade jag hur många ord de hade hört, hur många de själva skulle kunna använda och hur 

många ord de kunde betydelsen på. När jag hade fått fram antal ord flickorna hade hört tog 

jag antalet ord de sammanlagt hade hört och dividerade det med antalet flickor. På så sätt fick 

jag fram hur många ord de kunde i genomsnitt per person. Detta gjorde jag sedan för alla 

kategorier som jag valde att undersöka i den här uppsatsen. Siffrorna är avrundade till två 

decimaler. Då jag gick igenom svaren på den sista frågan om de visste vad det betydde var jag 

öppen för olika tolkningar av ordens betydelse. Om de hade skrivit ordet i en mening som 

man skulle kunna göra gav jag rätt för det. Var de bara i närheten av ordets betydelse så att 

jag förstod att de visste vad det betydde gav jag rätt för det. Till exempel godkände jag ”det 

man gör med bilen” och ”gräva i marken” som förklaring för speka.  Resultaten är redovisade 

i löpande text och i diagram i kapitel 4. 

Vid uppdelningen av orden i de tre kategorierna för vilka som var mest levande idag hos 

ungdomarna la jag ihop hur många personer som skrivit att de hade hört ordet och fick då 

fram de siffrorna. Jag valde att redovisa alla orden i de tre kategorierna i löpande text och i 

diagram (diagram 7, 8 och 9). 

 

3.1.3 Metoddiskussion 

Grunden till varför jag valde att använda mig av en enkät när jag skulle göra undersökningen 

är för att jag anser att enkäter är ett bra verktyg om man vill få mycket information på kort tid. 

Just att undersökningen blir kvantitativ bestämde jag mig för tidigt eftersom jag valde att inte 

behandla attityder, och liknande, till dialekten och standardspråk. Jag försökte att korta ner 

enkäten genom att bara ha tre frågor till varje ord. Orden ansåg jag var viktigt att få ett stort 

antal av för att kunna få fram några resultat.  
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Metoden jag använde för att få fram orden var genom att fråga de som är mellan 50 och 65 

år om dialektord. Denna metod har både nackdelar och fördelar, dock tycker jag att fördelarna 

överväger. Genom att fråga dem om dialektord fick jag ord som de anser vara dialektala, 

medan de i själva verket kan vara slang eller standardspråkliga eftersom alla inte är insatta i 

vilka som är dialektala. Jag hade kunnat ha använt mig av till exempel boken ”Språket i 

Kalmar” av Bo Magnusson (1978) och tagit ord därifrån, vilket dels hade gått fortare och då 

hade jag med säkerhet vetat att orden var just dialektala från Kalmar. Fördelen med att 

använda min metod är att jag får ord som jag vet fortfarande är levande i de äldre 

generationerna, vilket jag anser är viktigt. Hade jag tagit ord från ”Språket i Kalmar” hade 

risken varit hög att jag hade valt ord som inte längre finns i någons ordförråd idag. Eftersom 

jag i diskussionen skulle vilja jämföra om eleverna kan lika många ord som de äldre 

informanterna så är metoden också en förutsättning för det. 

Jag valde att inte sätta orden i meningar eftersom det dels kan hjälpa till att avslöja 

betydelsen, dels eftersom meningarna har en tendens att kännas framtvingade och inte i en 

naturlig kontext. Det var dock några få ord, som rer, ”Vad rer du om”, som jag ändå valde att 

sätta i en mening eftersom jag ansåg att det skulle bli för svårt för eleverna att komma på 

betydelsen om jag bara hade angett ordet rer. 

Enkäten ger mig ett kvantitativt resultat och elevernas svar blir av slaget rapporterat bruk, 

det vill säga att de skriver det de anser eller tror att de själva gör eller säger. För mig är det 

passande för den här c-uppsatsen på grund av tiden och storleken på undersökningen.  

Sammanlagt fick jag 112 enkätsvar av åtta gymnasieklasser men ett valde jag att inte räkna 

med eftersom det var besvarat på ett oseriöst sätt och därför består undersökningsresultatet av 

111 enkätsvar. Alla eleverna fick så lång tid de ville på sig för att genomföra 

enkätundersökningen, dock hade en klass (samhällsvetenskapsprogrammet i Mönsterås) 

endast 10 minuter till sitt förfogande eftersom de slutade därefter, men flertalet elever satt 

ändå kvar och jobbade med den efter att ha slutat. När jag valde ut inriktningar ville jag ha två 

teoretiska och två praktiska program för att kunna se om man kunde urskilja några mönster 

sett till vilken inriktning man har på gymnasiet. Anledningen till varför jag valde två så 

mansdominerande praktiska program som El- och energi, och Teknik var för att jag vet att de 

brukar ha många elever i varje klass. Jag hade kunnat välja att ha en av de klasserna och ta till 

exempel Vård- och omsorgsprogrammet som andra representant för praktiskt program och på 

så sätt fått en jämnare fördelning mellan antalet män och kvinnor. Jag valde alltså bort det 

alternativet eftersom jag av erfarenhet vet att gymnasieskolan i Mönsterås har få elever på 
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andra praktiska program och ansåg att jag med största sannolikhet ändå kommer att få ett 

resultat. 

Antalet klasser blev åtta eftersom det skulle ge tillräckligt många svar, och inte för många, 

för att ha tid att analysera dem och komma fram till ett resultat. 

Det som jag inte kommer att ta upp närmare i uppsatsen är vem som kan vilka ord då det 

skulle bli ett alldeles för stort material för den här sortens uppsats, till exempel om eleverna 

från Mönsterås kan fler av orden som de äldre informanterna från Mönsterås angav jämfört 

med eleverna från Kalmar. Jag kommer heller inte att kommentera elevernas kommentarer 

eller deras olika förklaringar av vad orden betyder av samma anledning som ovan. 

 

3.2 Material 

Det primära materialet i uppsatsen utgörs av de 111 enkäter som gymnasieungdomar har 

svarat på, av dem var 45 flickor och 66 pojkar. Orden i enkäten kommer från materialet som 

jag fick av informanterna mellan 50 och 65 år. Jag använde mig också av diverse olika texter 

som behandlar bland annat dialektutjämning samt andra uppsatser som handlar om liknande 

undersökningar för att komma fram till en slutsats.  

Min enkätundersökning, tillsammans med de andra texterna som jag har valt att använda 

mig av i den här uppsatsen, har gjort det möjligt att komma fram till slutsatser som svarar på 

mina frågeställningar. Hade jag valt att använda mig av till exempel andra ord till enkäten, 

tagna från redan nedskrivna källor, så hade jag behövt fler sekundära källor för att förklara 

ursprunget av orden. Förutom det hade jag behövt lämna ut enkäten till generationen 50–65-

åringar eftersom jag då hade behövt undersöka om de hade kvar orden i sitt ordförråd. Nu 

visar mitt material till enkäten redan att den äldre generationen känner till de utvalada orden. 
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4 Resultat 

Resultatet är uppdelat i två huvudavsnitt där den ena tar upp variablerna kön, ursprung och 

gymnasieprogram för att se vem som kan flest ord. Den andra delen behandlar orden, som i 

sin tur är uppdelad efter enkätens frågor: vilka ord som eleverna har hört, vilka de själva 

skulle kunna använda och slutligen vilka ord som eleverna kan betydelsen av. Sammanlagt är 

det 40 ord i enkäten. 

 

4.1 Vem kan flest dialektala ord? 

För att få fram resultatet har jag summerat alla svaren från enkäterna och sedan delat upp dem 

i kategorier. Jag räknade ut genomsnittet ord per person genom att räkna hur många elever 

som angett att de har hört ett ord och dela det med antalet elever i hela den grupp jag 

undersöker. 

Sammanlagt har eleverna i snitt hört 11,47 ord. Eleverna svarade att de, i genomsnitt, 

själva skulle kunna använda 4,37 av orden. På den tredje frågan bad jag dem att skriva 

betydelsen av ordet. I genomsnitt kunde varje elev den rätta betydelsen av 5,69 ord. Detta 

resultat visas i diagram 1: 

 

 

Diagram 1. Resultat av kännedom, användning och betydelse för alla elever 

 

4.1.1 Flickor eller pojkar? 

Många undersökningar har visat att män tenderar i största allmänhet att tala mer dialekt än 

kvinnor, se bland annat Gösta Bruce (2010). Dock finns undersökningar som visar det 

motsatta, nämligen att kvinnor är mer dialektala än män, se bland annat Lazic (2012) och 
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Öhlund (2007). Resultatet av den här undersökningen görs i den senare riktningen, se diagram 

2: 

 Flickorna i undersökningen hade i genomsnitt hört 12,87 ord. De anser att de själva 

skulle kunna använda 5,18 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 6,6 ord. 

 Pojkarna svarade i sin tur att de i genomsnitt hört 10,52 ord. De anser att de själva 

skulle kunna använda 3,82 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 5,08 ord. 

 

 

Diagram 2. Resultat av kännedom, användning och betydelse för flickor och pojkar  

 

4.1.2 Uppvuxna på landsbygd eller i stad? 

Varifrån man kommer har också betydelse vad gäller ens språkbruk. Redan då man började 

forska och skriva upp dialekter ansåg man att det var äldre män från just landsbygden som 

pratade den mest genuina dialekten och som var mest bevarad (Svahn och Nilsson 2014:23).  

I den här undersökningen betraktar jag Kalmar och Mönsterås som städer, dock är 

Mönsterås mycket mindre än Kalmar sett till både befolkningsmängd och yta. Öland och 

mindre orter utanför Mönsterås anser jag vara landsbygd. De som är uppvuxna på annan ort i 

Sverige eller i ett annat land har jag inte delat upp i landsbygd eller stad eftersom det är de 

som kommer från dialektområdet som undersöks som jag anser vara mest intressanta. 

Dessutom utgör de sistnämnda eleverna en mycket liten del av informanterna. 

Resultatet från min undersökning är de följande. 

 Eleverna som kommer från Kalmar med omnejd har i genomsnitt hört 10,79 av orden. 

De anser att de själva skulle kunna använda 4,76 ord. Sammanlagt kan de betydelsen 

av 4,9 ord. 
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 Eleverna som kommer från Öland har i genomsnitt hört 11,13 av orden. De anser att 

de själva skulle kunna använda 4,13 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 6,63 ord. 

 Eleverna som kommer från Mönsterås har i genomsnitt hört 12,3 av orden. De anser 

att de själva skulle kunna använda 5,03 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 6,18 

ord. 

 Eleverna som kommer från mindre orter utanför Mönsterås har i genomsnitt hört 14,75 

av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 4,5 ord. Sammanlagt kan de 

betydelsen av 8,25 ord. 

 Eleverna som kommer från annan ort, längre bort från de både huvudorterna har i 

genomsnitt hört 7,25 av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 2,5 ord. 

Sammanlagt kan de betydelsen av 2,25 ord. 

 Eleverna som kommer från ett annat land har i genomsnitt hört 5,78 av orden. De 

anser att de själva skulle kunna använda 1,67 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 

0,67 ord. 

Dessa resultat presenteras även i diagram 3: 

 

 

Diagram 3. Resultat av kännedom, användning och betydelse beroende av uppväxtort 

 

I resultatet kan man utläsa att de informanter som är uppvuxna i ett annat land eller på andra 

orter i Sverige har hört, använder och kan betydelsen av minst antal dialektord. Av de som bor 

i dialektområdet som undersöks är det informanterna som är uppvuxna i Kalmar som har hört 

minst antal ord, sedan följer elever från Öland och elever från Mönsterås. De som har hört 

flest dialektord är eleverna som är uppvuxna i orter utanför Mönsterås. 
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De informanter som anser sig kunna använda minst antal dialektord är de uppvuxna på 

Öland följt av eleverna från orter utanför Mönsterås. Därefter kommer eleverna från Kalmar 

och den grupp informanter som uppgav att de skulle kunna använda flest dialektord är de från 

Mönsterås. 

Informanterna från Kalmar kan betydelsen av minst antal ord, följt av elever från 

Mönsterås och elever från Öland. De som kan betydelsen av flest ord är de informanter som är 

uppvuxna i orter utanför Mönsterås.  

 

4.1.3 Föräldrar från Småland eller föräldrar från annan ort? 

Ytterligare en variabel som jag anser intressant att undersöka är informanternas föräldrars 

ursprung. Jag har valt att ta med den här variabeln i undersökningen för att se hur stor 

skillnaden är mellan de som har och de som inte har föräldrar från Småland. Bruce (2010:213) 

skriver att man får inflytande i språket av sina föräldrar. Här bör tilläggas att åtta av eleverna 

inte hade svarat på frågan om deras föräldrar var från Småland, därför har dessa inte räknats 

med i någon av kategorierna, utan uteslutits. Resultatet är de följande: 

 Elever vars föräldrar inte kommer från Småland har i genomsnitt hört 8,42 ord. De 

anser att de själva skulle kunna använda 3 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 3,63 

ord. 

 Elever vars föräldrar kommer från Småland har i genomsnitt hört 12,76 ord. De anser 

att de själva skulle kunna använda 5,03 ord. Sammanlagt kan de betydelsen av 6,61 

ord. 

Se även diagram 4: 

 

 

Diagram 4. Resultat av kännedom, användning och betydelse beroende av föräldrarnas ursprung 
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4.1.4 Teoretiska eller praktiska program? 

Uppdelningen mellan elever som läser teoretiska eller praktiska gymnasieprogram har en del 

forskare valt att använda för att kategorisera elever inom olika socialekonomiska grupper. 

Svahn och Nilsson (2014:43) tar upp att man genom att se till vilket gymnasieprogram någon 

läser kan läsa ut elevernas sociala tillhörighet. Det beror på att valet av gymnasieprogram har 

ett samband med föräldrarnas utbildningsnivå och socioekonomiska status. Om föräldrarna 

har högre utbildningsnivå så är det sannolikt att barnet väljer att studera på ett studieinriktat 

program på gymnasiet. 

Också jag har låtit eleverna som läser naturvetenskaps- och samhällsvetenskaps-

programmen representera högre socialekonomisk grupp och de som läser el- och 

energiprogrammet och teknikprogrammet de lägre socialekonomiska grupperna, precis som 

Svahn och Nilsson (2014) valde att göra. 

 

4.1.4.1 Programinriktning 

Elevernas resultat presenteras här klass för klass nedan och i diagram 5: 

 Eleverna som gå på El- och energiprogrammet i Mönsterås har i genomsnitt hört 11,5 

av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 3.86 av orden. Sammanlagt kan 

de betydelsen av 6,38 ord. 

 Eleverna som går på El- och energiprogrammet i Kalmar har i genomsnitt hört 9,93 av 

orden. De anser att de själva skulle kunna använda 2,47 av orden. Sammanlagt kan de 

betydelsen av 3,93 ord. 

 Eleverna som gå på Naturvetenskasprogrammet i Mönsterås har i genomsnitt hört 

12,67 av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 4,83 av orden. 

Sammanlagt kan de betydelsen av 7,08 ord.  

 Eleverna som gå på Naturvetenskapsprogrammet i Kalmar har i genomsnitt hört 9,91 

av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 4,82 av orden. Sammanlagt kan 

de betydelsen av 6,09 ord. 

 Eleverna som gå på Teknikprogrammet i Mönsterås har i genomsnitt hört 13,31 av 

orden. De anser att de själva skulle kunna använda 6,38 av orden. Sammanlagt kan de 

betydelsen av 6,92 ord. 

 Eleverna som gå på Teknikprogrammet i Kalmar har i genomsnitt hört 12 av orden. 

De anser att de själva skulle kunna använda 4,07 av orden. Sammanlagt kan de 

betydelsen av 5,57 ord. 
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 Eleverna som gå på Samhällsvetenskapsprogrammet i Mönsterås har i genomsnitt hört 

9,81 av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 4,19 av orden. Sammanlagt 

kan de betydelsen av 5 ord. 

 Eleverna som gå på Samhällsvetenskapsprogrammet i Kalmar har i genomsnitt hört 

12,5 av orden. De anser att de själva skulle kunna använda 4,5 av orden. Sammanlagt 

kan de betydelsen av 5,55 ord. 

 

 

Diagram 5. Resultat av kännedom, användning och betydelse beroende av programinriktning 

 

4.1.4.2 Teoretiskt eller praktiskt program 

Jag har här valt att slå ihop Samhällsvetenskapsprogrammens och Naturvetenskaps-

programens resultat i kolumnen teoretiskt program och El- och energiprogrammen och 

Teknikprogrammen i praktiska program.  

 Eleverna som går på teoretiska program har i genomsnitt hört 11,36 av orden. De 

anser att de själva skulle kunna använda 4,54 av orden. Sammanlagt kan de betydelsen 

av 5,8 ord. 

 Eleverna som går på praktiska program har i genomsnitt hört 11,6 av orden. De anser 

att de själva skulle kunna använda 4,16 av orden. Sammanlagt kan de betydelsen av 

5,56 ord.  

Nedan sammanställs samma resultat i diagram 6: 
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Diagram 6. Resultat av kännedom, användning och betydelse beroende av teoretiskt program och praktiskt 

program 

 

Resultatet visar att skillnaderna mellan om man läser teoretisk eller praktisk inriktning på 

gymnasiet inte spelar så stor roll för hur många dialektord man har hört, använder eller an 

betydelsen av. Sett till de olika klasserna är skillnaderna större men sammanfattningsvis får 

man mycket små skillnader, se diagram 6. 

 

4.2 Vilka ord kan gymnasieeleverna? 

Detta avsnitt behandlar de fyrtio dialektord som finns med i enkäten. Det är uppdelat i tre 

rubriker som presenterar resultatet av hur många informanter som har angett att de har hört, 

kan använda respektive kan ordens betydelse. Resultatet i den här delen innehållet ett diagram 

till varje fråga som ställdes i enkäten. Alla ord har en siffra i parentes som representerar hur 

många gymnasielever som i enkäten skrev att de har hört ordet, skulle kunna använda det och 

som kunde rätt betydelse av ordet. 

 

4.2.1 Ord som eleverna har hört 

Den första frågan till varje ord i enkäten var om eleverna hade hört ordet. Sammanlagt var 

gymnasieeleverna 111 stycken. En person hade hört ordet gispeknäck medan det ord som flest 
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många elever som svarade att de hade hört orden. 
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Diagram 7. Elever som har hört ordet 

 

4.2.2 Ord som eleverna själva skulle kunna använda 
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ingen svarade att de skulle kunna använda. Knökfull är ordet som flest informanter skulle 

kunna använda, 63 stycken. Resultatet presenteras i diagram 8. 
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Diagram 8. Elever som använder ordet 

 

4.2.3 Rätt ordbetydelse 
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rätta betydelsen av de orden. Resultaten av den tredje frågan i enkäten presenteras i diagram 

9. 

 

 

Diagram 9. Antal rätt betydelse av ordet 
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5 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att komma fram till om ungdomarna i Kalmar och 

Mönsterås känner till de dialektala ord som den generationen som idag är mellan 50 och 65 år 

kan och vem som kan orden. Jag kommer i detta avsnitt först att diskutera mina 

frågeställningar för att sedan komma fram till en slutsats. I del två diskuterar jag orddelen för 

att se vilka ord jag tror kommer att leva vidare till nästkommande generationer.  

 

5.1 Vem kan flest ord 

Så, vem använder och känner till flest dialektala ord? Den första gruppen jag valde att 

analysera var flickor och pojkar. Jag kom fram till att flickorna både har hört, anser sig själva 

kunna använda och kan betydelsen av fler ord än pojkarna. Som bland annat Bruce skriver så 

är det vanligen så att kvinnor är mer standardspråkliga än män, medan mitt resultat alltså visar 

på det motsatta. Även i Öhlunds (2007) och Lazics (2012) underökningar visade det sig att det 

var flickorna som var mest dialektala; dock ansåg Öhlund att hennes resultat berodde på en 

annan faktor, nämligen att de flesta flickorna kom från orter utanför staden Visby. Jag tror att 

det kan finnas flera olika anledningar till att jag fick detta resultatet. Bland annat var det fler 

pojkar än flickor i undersökningen och de flickorna som svarade på undersökningen gick alla 

på teoretiska program. Enligt min erfarenhet har flickorna under min uppväxt haft bättre betyg 

i skolan än pojkarna och jag tror att det är något som kan ses i den här undersökningen också. 

Min uppfattning var nämligen den att jag tyckte att det var en del pojkar som lämnade in den 

utan att ha varit hundra procent fokuserade på att läsa orden. Det var också en pojke i en 

praktisk klass vars enkät jag fick räkna bort eftersom den var besvarad på ett sådant sätt att 

den inte var seriös. De som väljer teoretiska linjer, enligt min uppfattning, har en annan 

studievana och jag tror att det kan ha synts i min enkät. Dels engagemanget kan påverka 

resultatet för flickor och pojkar, men jag tror att det måste ligga någonting annat bakom detta 

resultat eftersom även Lazic och Öhlund fick samma resultat. Måhända kan det vara så att 

flickor har ett bättre ordförråd än pojkar på grund av deras skolresultat. Så man måste kanske 

se dialektorden som avskilt från andra delar, som fonologi eller morfologi, i dialekten 

eftersom det handlar om ens ordförråd. 

Nästa frågeställning var om de som är uppvuxna på landet eller i stad kunde och kände 

igen flest ord. De som var uppvuxna utomlands kunde allra minst antal ord, sett till alla tre 

frågorna och de som var uppvuxna i en annan del av Sverige (på längre avstånd i Småland och 
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i Halland) kunde näst minst. Detta resultat var väntat eftersom man påverkas av sina 

jämnåriga när det gäller språket (Bruce 2010:213). De flesta eleverna i min undersökning är 

uppvuxna i trakten runt Kalmar och Mönsterås och det betyder att de flesta av deras jämnåriga 

vänner antagligen också är uppvuxna där.  

De som hade hört minst antal ord av de som är uppvuxna i eller i närheten av de två 

huvudorterna var eleverna som kommer från Kalmar. Det var också den grupp som kunde 

betydelsen hos minst antal ord. Däremot ansåg denna grupp att de skulle kunna använda fler 

ord än de från Öland och de från bygden runt Mönsterås. Detta följer mönstret att de som bor i 

städer är mindre dialektala än de som bor på landsbygden. Men att de ansåg sig kunna 

använda fler ord än de som kommer från Öland och orterna omkring Mönsterås tror jag inte 

har så mycket att göra med Kalmarbornas svar, utan snarare handlar det om hur de från Öland 

och runt Mönsterås valde att svara på den frågan. Det är nämligen så att språket i en stad ofta 

utgör ett slags överspråk, det finare, därför kan man vilja prata som denna variant. Därför tror 

jag att de underrapporterade sitt bruk eftersom de vill efterlikna talet i staden, i det här fallet 

Kalmar och Mönsterås. På så sätt verkar det som att de i städerna är mer benägna att vilja 

använda dialektala ord medan det i själva verket är så, tror jag, att det är de boende på mindre 

orter som inte vill verka så dialektala. Eftersom de i städerna oftare utgör en högre 

socialekonomisk grupp tror jag att det är något man vill uppnå som landsbygdsbo. 

De från Öland och runt Mönsterås sa sig använda ungefär lika många ord, 4,13 respektive 

4,5 ord. Mönsteråsarna skulle kunna använda 5,03 ord, vilket var högsta siffran. 

En annan intressant observation är att de från Kalmar kunde betydelsen på 4,9 ord och att 

de ansåg sig kunna använda 4,76 ord. De som är uppvuxna på andra ställen kunde fler antal 

ord än vad de svarade att de skulle kunna använda, men i Kalmar (och därefter Mönsterås) var 

skillnaden minst mellan de två siffrorna. Även detta tror jag kan förklaras med samma 

socioekonomiska förklaring som ovan. 

Den grupp elever som var mest dialektal var de elever som kommer från mindre samhällen 

och byar utanför Mönsterås, vilken är ett väntat resultat. De eleverna kunde betydelsen av 

8,25 ord och hade hört 14,75 av orden. De följdes av eleverna från Öland som kunde 

betydelsen av 6,63 ord och hade hört 11,13 ord. Eleverna uppvuxna i Mönsterås hade hört fler 

än de från Öland. Det resultatet följer de resultat som andra forskare har kommit fram till, 

nämligen att de som bor på landsbygden är mer dialektala än de som bor i städer. De som 

kommer från bygden runt Mönsterås är alltså mer dialektala än de i Mönsterås och de på 

Öland är mer dialektala än de i Kalmar. Förutom det så är Kalmar mer standardspråkligt än 

Mönsterås som är en mindre ort än Kalmar. 
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Den tredje variabeln är betydelsen av om någon av ens föräldrar kommer från Småland. 

Detta visade sig ha stor betydelse för hur många ord man har hört, använder själv och kan 

betydelsen av. Till exempel kunde de som hade föräldrar från Småland betydelsen på nästan 

dubbelt så många fler ord än den andra gruppen elever (6,61 mot 3,63). Precis som Bruce 

(2010:213) säger får man språkliga influenser dels från sina föräldrar och dels från 

omgivningen så det här resultatet går precis i linje med det. De ord som jag kunde i enkäten, 

till exempel, är samma som mina föräldrar kunde med den enda skillnaden att de kunde några 

fler. Däremot kunde jag alla ord som mina föräldrar sa att de själva använder. 

Den sista variabeln angående vem som kan flest av de undersökta orden var vilken 

betydelse valet av teoretisk eller praktisk linje har för hur många ord man kan. I Svahn och 

Nilsson (2014:43) beskrivs att man kan se valet av gymnasieprogram som socioekonomiska 

grupper i samhället. Det betyder att de som läser praktiska program skulle vara mer dialektala 

eftersom de ses tillhöra en lägre socialgrupp. Mitt resultat visar dock tvärtom, om än med 

väldigt små skillnader. Eleverna på praktiska program hade hört fler ord medan de på 

teoretiska program svarade att de skulle kunna använda fler ord och kunde också betydelsen 

på fler ord. Dock är skillnaderna mycket små, så små att jag skulle räkna de båda grupperna 

som lika dialektala. 

Ser man till klasser var eleverna som går på praktiska program i Mönsterås mer dialektala 

än de i Kalmar. Eleverna som går på naturvetenskapsprogramet i Mönsterås är också mer 

dialektala än de i Kalmar. Även detta är i linje med resultaten beroende på var man kommer 

från och val av gymnasieprogram. Däremot var de som läser samhällsvetenskapsprogrammet 

mer dialektala i Kalmar än i Mönsterås. Detta tror jag kan bero på att eleverna inte hade 

samma förutsättningar att genomföra enkätundersökningen då eleverna i Mönsterås hade 

kortare tid på sig att genomföra enkäten och därför var mer stressade. Det program som var 

mest dialekt var teknikprogrammet i Mönsterås. 

Jag blev överraskad över resultatet i min undersökning eftersom jag trodde att eleverna 

skulle kunna många fler ord. En elev hade i genomsnitt hört 11,47 ord; själv hade jag hört och 

kunde betydelen av 23. De svarade att de själva skulle kunna använda endast 4,37 av orden 

medan jag själv använder, och skulle kunna använda, 19 ord. Slutligen kunde de betydelsen 

av 5,69 ord.  

Generationen som jag fick orden från har alltså alla hört (och kanske också använder) alla 

orden i enkäten vilket betyder att alla lever kvar i deras generation. Sedan kan jag inte säga 

med säkerhet att alla informanterna kunde alla orden som jag fick av dem, men alla orden 

kommer från åtminstone en informant som själv kan betydelsen av ordet. Flera av orden 
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kunde ingen gymnasieelev betydelsen av. Så jag tycker mig kunna dra slutsatsen att de i 

generationen 50–65 år kan fler dialektala ord än gymnasieungdomarna trots att jag inte har 

frågat dem om alla orden. Detta anser jag mig kunna påstå eftersom jag själv bara är cirka tio 

är äldre än gymnasieeleverna och kan nästan 100 procent fler ord. Mina föräldrar i sin tur kan 

fler än jag och då anser jag att det är möjligt att påstå att de i 50–65-årsåldern kan fler. 

Vad beror då detta på? Jag tror att det kan ha sin förklaring i att de här eleverna fortfarande 

är för unga för att ha kommit ut i samhället och kommit i kontakt med så många människor 

som de vuxna har. Omgivningen påverkar ens språk och låt oss ponera att en av eleverna 

börjar jobba på ett servicehem för äldre, bara genom det så tror jag att dennes ordförråd med 

dialektala ord kommer att bli större. En annan sak som kan komma längre upp i åldern är 

intresset för hur vi pratar. Själv kan jag inte säga hur många ord jag kunde som 17-åring men 

jag skulle kunna tro att det var mer likt antalet ord som dagens gymnasieungdomar kan än det 

jag kan idag.  

Så, vem kan flest dialektord av informanterna? Enligt min underökning är det en flicka 

som är uppvuxen i ett samhälle runt Mönsterås med föräldrar från Småland och som läser 

teknikprogrammet i Mönsterås. 

 

5.2 Orden 

Som resultaten visar finns det ord som väldigt få elever känner till och ord som nästan alla 

känner till (se diagram 7, 8 och 9). 

Den kategori ord som intresserar mig minst är den som handlar om vilka ord eleverna har 

hört eftersom man här kan ringa in ord som man inte behöver ha hört utan man kanske vill 

verka som att man kan många ord, eller få ord. Vad gäller användning och kunskap om ordens 

betydelse ser man mer vilka ord eleverna verkligen känner till och kan. 

Vilka ord som eleverna har hört delas här upp i fyra kategorier. Den första är ”ord som 

många har hört”; i den ingår orden redig, knökfull och tetas. Den andra kategorin är ”ord som 

en del har hört”; till denna kategori hör 16 ord mellan speta och usken. Tredje kategorin är 

”ord som ett fåtal har hört”; i den finns 11 ord mellan gödig och änta. Den fjärde kategorin är 

”ord som mycket få har hört”; i den ingår 10 ord mellan kymig och gispeknäck. Alla orden i 

den sista kategorin hade under 14 informanter som hade skrivit att de hade hört dem, jämfört 

med redig som hela 96 personer skrev att de hade hört. 

Den andra frågan som eleverna fick svara på var om de själva skulle kunna använda orden. 

Denna kategori anser jag vara viktig eftersom aktivt bruk är essentiellt för ordens överlevnad 
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och för att de ska leva vidare till nästkommande generationer. Dock var det så att flertalet 

informanter hade skrivit att de hade hört ordet, att de skulle kunna använda det men sedan 

hade de inte skrivit att de visste betydelsen av ordet. Också de ord som eleverna hade gissat 

fel på betydelsen och skrivit att de hade hört, är medräknade eftersom de ändå uppgav att de 

skulle kunna använda det. Anledningen till att de inte skrev betydelsen av orden kan ha berott 

på att de helt enkelt inte orkade lägga ner tid på enkäten, att de inte kan beskriva betydelsen 

eller att de helt enkelt inte vet vad de betyder.  

Även detta resultat kan man dela upp i olika kategorier. Jag har valt att dela upp orden i 

fyra grupper. Den första, ”ord som många skulle kunna använda”, innehåller 4 ord mellan 

tetas och knökfull; dessa ord har mellan 40 och 63 personer skrivit att de skulle kunna 

använda. Kategori två är ”ord som en del skulle kunna använda”. Den innehåller 8 ord som 

mellan 13 och 26 personer har skrivit att de skulle kunna använda; de orden är de som står 

mellan muttla och hia dig. Tredje kategorin ”ord som ett fåtal skulle kunna använda”. De 14 

orden i den kategorin är mellan ävje/ävja och floa; de är angivna av mellan 5 och 10 personer. 

Den fjärde kategorin kallar jag ”ord som mycket få skulle kunna använda” och är de som 

mellan 0 och fyra personer skulle kunna använda. Till den kategorin räknar jag 14 ord mellan 

änta och gödig. 

Den sista frågan är den jag tycker är viktigast för undersökningen. Som jag nämnde 

tidigare tror jag att flertalet elever inte har valt att svara på den eftersom det krävde att man 

skrev själv och inte bara ringade in ett svarsalternativ. Jag tycker att den är viktigast eftersom 

eleverna här visar om de faktiskt vet vad ordet betyder och att det i sin tur betyder att eleverna 

skulle kunna sätta in det i en mening. Därför anser jag att om man vill se vilka ord som 

kommer att leva vidare så ska man se till främst svaren på frågorna om vad ordet betyder och 

frågan om de skulle kunna använda det själv. 

Även här delas upp orden upp i fyra kategorier för vilka ord som flest och minst antal 

elever kan betydelsen av. Den första kategorin är ”ord som många kan betydelsen av”. I den 

ingår tre ord: redig, tetas och knökfull; mellan 72 och 78 personer kan betydelsen av dem. 

Andra kategorin är ”ord som en del kan betydelsen av” och i den finns 4 ord mellan full speta 

och hia dig; 41 till 49 personer kunde betydelsen av de orden. ”Ord som ett fåtal kan 

betydelsen av” är kategori tre och där återfinns 13 ord mellan gippa och katig; 12 till 29 

personer kunde rätt betydelse av de orden. Slutligen har vi den fjärde kategorin som innehåller 

flest ord: ”ord som mycket få kan betydelsen av”; de är 23 ord mellan farveten/förveten och 

floa. Under 10 elever kunde betydelsen av de här orden. 
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Till sist ska jag dela upp orden i kategorier utifrån i vilka grupper de har hamnat i de tre 

frågorna ovan, för att komma fram till vilka som kan komma att finnas kvar, dö ut och varför 

de finns i just den gruppen. 

De ord som minst antal elever känner till och som jag tror kommer att försvinna först ur 

Mönsterås- och Kalmarbornas ordförråd är: gödig, farveten/förveten, liksen, snoen, änta, 

kymig, floe, gensare, sogel/sovel, gå kulle, älemätig, binsulehuve och gispeknäck. För alla de 

orden gäller att det är mycket få elever som har hört dem, kan använda dem själv eller som 

kan betydelsen för dessa ord. Eftersom informanterna varken kan betydelsen av orden och de 

också verkar obenägna att använda dessa ord så tror jag att de kommer att försvinna före de 

andra i enkäten. Om jag ska försöka komma fram till en anledning till att just de här orden har 

hamnat här så tror jag att de har gjort det eftersom många av dem har ord i standardsvenskan 

som betyder precis samma sak. Därför har man övertagit den vanligare standardvarianten. 

Exempel på de orden är gödig ’stöddig’, farveten/förveten ’nyfiken’, liksen, kymig, älemätig 

’dålig, kall’, gensare ’tröja’, snoen ’snål’ och änta ’antingen, eller’. Tre av orden tror jag har 

hamnat här eftersom de redan från början var använda inom ett litet geografiskt område och 

på grund av att människor förflyttar sig allt mer så har de försvunnit, som binsulehuve 

’dumhuvud’, gå kulle ’sätta sig’ och gispeknäck ’saker’. Slutligen har vi sogel/sovel ’kött, 

sås” som jag tror finns där eftersom det inte är ett ord som är nödvändigt att använda, och floe 

’vedstapel’ som ju har ett specifikt användningsområde. Just det tror jag är anledningen till att 

det ordet inte används så mycket bland gymnasieungdomarna. Deras föräldrar kan troligen 

betydelsen av floe om man bor i hus och använder ved, men det är också ett ord som det redan 

finns en standardspråklig synonym till, nämligen vedstapel.  

Den andra gruppen är de 14 ord som en del personer har hört, kan använda och som har 

angetts med rätt betydelse. Dessa ord är tyken, åbäka sig, gnöla, doter, usken, krösamos, floa, 

gippa, jonna, hie, ävje/ävja, skäcka, luv och gräbba. De här orden kan alltså en del elever 

både betydelsen av och kan använda själva. Luv ’pojke’, gräbba ’flicka’, krösamos 

’lingonsylt’, tyken ’uppkäftig’, skäcka ’skaka’, gnöla ’gnälla’ och gippa ’tippa’ har alla 

standardsvenska varianter som betyder samma sak, därför tror jag att de håller på att försvinna 

eftersom det verkar som att den standardspråkliga motsvarigheten tar över mer och mer. Dock 

så vill jag uppmärksamma ordet gippa som hamnade långt upp i alla listorna vilket jag tror 

kan bero på att det är ett ord som man fortfarande använder i skolorna och på dagis, i alla fall 

när jag var liten. (Då sa inte fröken ”akta så att inte glaset tippar” utan ”akta så att inte glaset 

gippar”). Att det ordet används på ett sådana ställen tror jag är mycket viktigt för 

överlevnaden. Floa ’stapla ved’, usken ’dålig, inte bra’, hie ’oreda, många av något’, ävje/ävja 
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’något som ej har fast form’ och åbäka sig ’göra sig till, dumma sig’ är ord som jag anser att 

det inte finns någon exakt motsvarighet till i standardsvenskan och därför tror jag att de 

återfinns i en del ungdomars ordförråd. Det finns ord som liknar dem i standardsvenskan men 

de har inte exakt samma betydelse. Ordet jonna ’cykla’ angav flera elever att det var ett namn. 

Kanske skulle jag av den anledningen ha valt bort det ordet, men jag ansåg att just eftersom 

det kan vara ett egennamn så skulle man ha vetat att det var ’cykla’ jag var ute efter om man 

kunde den betydelsen. Doter är ett ord som jag kan använda, tillsammans med flera andra, 

eftersom jag tycker att det låter mer kärleksfullt och innerligt än ’dotter’. En elev skrev att hon 

ville använda det ordet eftersom hennes farmor använder det och att det låter sött. 

Nästa grupp med ord är sådana som jag tror kommer att leva vidare även i efterföljande 

generationer. Det är ord som ganska många elever har hört, själva skulle kunna använda och 

där eleverna kan betydelsen. De orden är: speta ’sticka’, rer ’gör’, full speta ’full fart’, hia dig 

’ta det lugnt’, gitter ’orka’, på broa ’på trappan, farstun’, katig ’uppkäftig’, speka ’gräva’, bös 

’skräp’ och muttla ’mumla’.  

Varför är det då just de här orden som kommer att bli kvar i vårt ordförråd? Jag tror att de 

flesta av orden kommer att finnas kvar för att de har fått en större spridning och att personer 

använder dem utan att tänka att de bara används på en viss plats; exempel på de orden är 

katig, bös och muttla. Två av orden i den här gruppen är dock specialfall och de är gitter och 

på broa. Ingen informant kunde den rätta betydelsen av de orden. Hela 22 elever skrev att 

gitta hade betydelen ’att dra, sticka’ och åtta elever skrev att det betyder ’tjata, prata’. Detta 

ord har alltså övergått från att från början betyda ’orka’ till att ha övertagit betydelsen från 

slangorden gitta (dra) och gitta (tjata). Betydelsen av på broa var ’på bron’ enligt många 

elever. Denna skulle jag också ha bytt ut mot ett annat ord, vet jag nu i efterhand, eftersom 

man på dialekt också säger på bron. 

Speka är ett ord som man använder för till exempel ’gräva’, men det har en mycket mer 

specifik betydelse i Mönsterås och Kalmar (nämligen att gasa med ett fordon så att gruset 

sprätter), därför finns den kvar i så hög grad enligt mig. Ordet sticka i andra betydelser än 

speta finns nog i de flesta av Mönsterås- och Kalmarbornas ordförråd men för betydelsen 

speta har ’sticka’ inte slagit igenom ännu. Detta är dock något jag tror kommer att hända men 

än så länge verkar det ha en självklar användning och betydelse för gymnasieeleverna. Många 

skrev att betydelsen var ’sticka’, men många var också tvungna att förklara det istället, som 

med till exempel ”något vasst som sitter fast under huden”. Detta är något som tyder på att 

sticka inte har tagit plats i ordförrådet i Kalmar och Mönsterås än. 
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Hia dig ’lugna dig’ är ett uttryck som kan antas ha fått större spridning genom tv-serien 

Raskens och jag kan tänka mig att många har hört sina föräldrar använda det dialektordet för 

att de tycker att det är roligt och att det sedan har fått en icke-humoristisk innebörd för dagens 

unga. Det har alltså fått ett uppsving genom serien och är därför lite av ett ”nytt ord” som på 

så sätt inte riskerar att försvinna inom en snar framtid. Den här förklaringen tror jag har stor 

del i varför många av orden fortfarande används, den humoristiska faktorn, att man tycker att 

det låter roligt att säga de orden. 

Rer ’gör’ som i ”vad rer du om” kan ha fått fler rätta svar på betydelsen av eleverna 

eftersom jag valde att sätta det i en mening. Detta är något jag valde att inte göra med de 

andra orden eftersom man kan gissa sig till betydelsen om man ser det i ett sammanhang. 

Dock kände jag att med ordet rer så var det nödvändigt. Rer har egenskaper som gör att det 

kommer att kunna finnas kvar, eftersom det är ett ord som inte har en exakt översättning i 

standardsvenskan. Full speta ’full fart’ har dock en precis motsvarighet i standardsvenskan. 

Jag tror att den finns och kommer att finnas kvar eftersom det är ett uttryck som är 

humoristiskt vilket jag tror, som jag nämnde ovan, kan sägas om många av de dialektord som 

finns i undersökningen. Om man vill säga full fart så kan man lika gärna säga full speta med 

glimten i ögat.  

Den sista kategorin ord som jag har fått fram är den som de flesta kan, använder och vet 

betydelsen av, orden knökfull, redig och tetas. Knökfull och redig har blivit så utspridda över 

landet att jag tycker att man kan se dem som allmänt talspråkliga. Av den anledningen är det 

ingen som reagerar om man säger de orden och de kommer därför att stanna kvar och få ett 

ännu större område där de används i Sverige. Tetas finns det en motsvarighet till på 

standardsvenska, men jag skulle kunna tänka mig att ordet är så pass använt och känt av 

samma anledning som gippa, nämligen att i familjen, i skolan och på dagis så säger de vuxna 

tetas istället för retas. De här tre sista orden, tillsammans med ytterligare 14 ord är alltså 

sådana som jag tror kommer att leva kvar i flera generationer framåt. 
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6 Sammanfattning 

Det jag har undersökt i den här undersökningen är om dialektord finns kvar i 

gymnasieungdomarnas språk i Kalmar och Mönsterås eller om även de dialektala orden 

försvinner i och med den pågående dialektutjämningen. Jag har också undersökt vem som kan 

flest dialektord och vilka av orden som är mest och minst kända av ungdomarna. 

Det jag kommer fram till i uppsatsen är att dialektutjämningen också påverkar de dialektala 

orden. Gymnasieungdomarna har färre dialektala ord i sitt ordförråd än generationen mellan 

50 och 65 år. Flickor kan fler dialektord än pojkar, de som bor i mindre samhällen och på 

landsbygden kan fler ord än de som bor i städer och om föräldrarna kommer från Småland 

spelar stor roll för hur många ord man kan. Den variabel som visade minst skillnad var den 

mellan eleverna på praktiska respektive teoretiska program, dock var det ojämn 

könsfördelning i dessa grupper. Här var skillnaden så liten att jag tycker att det är svårt att få 

fram ett resultat som visar på att den ena kan fler dialektala ord än den andra. 

Angående de undersökta orden så kan man dela upp dem i fyra kategorier där jag tror att 

två innehåller ord som kommer att leva kvar i flera generationer framöver medan de två andra 

är mer i farozonen att förloras ur vårt ordförråd. De ord som försvinner har främst att göra 

med att de har ord i standardsvenskan som betyder precis samma sak. De som kommer att 

leva kvar däremot är ord som har spridit sig till större områden och därför kan uppfattas som 

mer standardsvenska. Här återfinns också ord som inte har någon exakt motsvarighet i 

standardsvenskan. En annan viktig anledning, tror jag, till att dialektord kommer att leva 

vidare är på grund av den humoristiska faktorn, som till exempel hia dig. 

Förslag på framtida forskning skulle till exempel vara att utöka den här undersökningen 

med fler ord eller fler generationer. Undersökningen kan också göras på flera platser i landet 

för att se om utvecklingen mot dialektutjämning ser likadan ut i hela landet eller om den 

skiljer sig åt. 

 

 

 

 

 



38 
 

Referenser 

Bruce, Gösta, 2010: Vår fonetiska geografi. Om svenskans accenter, melodi och uttal. 

Upplaga 1:1. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lazić, Daria, 2012: Hur talar uppländska ungdomar? En studie av uppländska dialektala 

särdrag. Examensarbete, 15 hp, Svenska språket/nordiska språk C. Institutionen för 

nordiska språk. Uppsala universitet. 

 

Magnusson, Bo, 1978: Språket i Kalmar. Ingår i Svenskt riksspråk i regionala skiftningar, 

skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Volym 64-6. Lund: Esselte stadium. 

 

Svahn, Margareta och Nilsson, Jenny: 2014: Dialektutjämning i Västsverige. Institutet för 

språk och folkminnen. Göteborg. 

 

Thelander, Mats, 2013: Från dialekt till sociolekt. I: Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska 

språkets utveckling. 2 uppl. S. 163–182. Lund: Studentlitteratur  

 

Öhlund, Lovisa, 2007: Några enstaka raubär på ladingen. En uppsats om attityder till den 

gotländska dialekten. Examensarbete, 15 hp, Svenska språket/Nordiska språk D, 

Institutionen för nordiska språk. Uppsala universitet. 

 

Internetkällor: 

Institutet för språk och folkminnen: Dialekter (2014-10-18)a 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html 

 

Institutet för språk och folkminnen: Dialekter: Litteraturtips Småland (2015-01-30) 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/lastips/geografisk-indelning/svenska-

litteraturtips/2014-03-25-smaland.html  

 

 

 

 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/lastips/geografisk-indelning/svenska-litteraturtips/2014-03-25-smaland.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/lastips/geografisk-indelning/svenska-litteraturtips/2014-03-25-smaland.html


39 
 

Bilaga 1 Enkäten 

Enkätundersökning om dialektala ord 

Jag är  kvinna 

 man 

Jag är uppvuxen i ____________________________________________________________ 

Någon eller båda av mina föräldrar är uppvuxna i Småland  Ja 

     Nej 

1. Usken 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

2. Åbäka sig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

3. Farveten/Förveten 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

4. Muttla 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

5. Gispeknäck 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

6. Gnöla 

Jag har hört ordet: Ja Nej 
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Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

7. Gå kulle 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

8. Knökfull 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

9. Floa 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

10. Krösamos 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

11. Gräbba 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

12. Full speta 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

13. Skäcka 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 
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14. Hie 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

15. Jonna 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

16. Gödig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

17. På broa 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

18. Katig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

19. Gensare 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

20. Hia dig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 
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21. Änta 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

22. Speka 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

23. Doter 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

24. Snoen 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

25. Liksen 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

26. Redig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

27. Binsulehuve 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

28. Tyken 

Jag har hört ordet: Ja Nej 
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Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

29. Luv 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

30. Tetas 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

31. Ävje/Ävja 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

32. Gippa 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

33. Floe 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

34. Speta 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

35. Rer (Vad rer du om?) 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 
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36. Sogel/Sovel 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

37. Kymig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

38. Gitter (Att gitta) 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

39. Bös 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

40. Älemätig 

Jag har hört ordet: Ja Nej 

Jag skulle själv kunna använda ordet: Ja Nej 

Ordet betyder:_______________________________________________________________ 

 

Kommentarer eller synpunkter på enkäten: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

Lovisa Karlsson 
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Bilaga 2 Rätt betydelse av orden 

Enkätundersökning om dialektala ord - Betydelsen 

1. Usken – Sjuk, kall, dålig 

2. Åbäka sig – Göra sig till, krångla 

3. Farveten/Förveten - Nyfiken 

4. Muttla - Mummla 

5. Gispeknäck - Småsaker 

6. Gnöla - Gnälla 

7. Gå kulle – Sätta sig, ramla 

8. Knökfull - Jättefull 

9. Floa – Att lägga ved i staplar 

10. Krösamos - Lingonsylt 

11. Gräbba – Tjej, kvinna 

12. Full speta – Full fart 

13. Skäcka - Skaka 

14. Hie – Ostädad plats, mycket av någonting 

15. Jonna - Cykla 

16. Gödig – Uppkäftig, dum 

17. På broa – På trappan/farstun 

18. Katig – Kaxig, uppkäftig 

19. Gensare - Tröja 

20. Hia dig – Lugna ner dig 

21. Änta – Antingen eller 
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22. Speka – Gräva i jorden (kan också göras med en bil) 

23. Doter - Dotter 

24. Snoen - Snål 

25. Liksen – Inte bra, nedstämd, dålig 

26. Redig - Riktig 

27. Binsulehuve – Dumhuvud, idiot 

28. Tyken – Dum, kaxig 

29. Luv – Pojke 

30. Tetas - Retas 

31. Ävje/Ävja – Gyttja, lera 

32. Gippa – Trilla omkull, gunga 

33. Floe – Vedstapel/vedhög 

34. Speta - Sticka 

35. Rer (Vad rer du om?) – Vad gör du, vad håller du på med? 

36. Sogel/Sovel – Kött, ost etc. Det man har på mackan eller till potatis, ris. 

37. Kymig – Kall, dålig 

38. Gitter (Att gitta) - Orka 

39. Bös - Skräp 

40. Älemätig – Dålig, svag 
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Bilaga 3 Kommentarer 

 

”Bra, rolig.” (Flicka från Mönsterås) 

”Inga ord jag skulle använda.” (Flicka från Mönsterås) 

”Bra enkät med många konstiga och okända ord.” (Pojke från Mönsterås) 

”Spickejädde = gräsranden som man missar när man klippt gräset. Svår enkät.” (Pojke från 

Mönsterås) 

”Jag saknar ordet ”kåååv”! Och spickegädde = den lilla remsan som är kvar när man klipper 

gräset.” (Pojke från Mönsterås) 

”Bra enkät med (för min del) både nya och ”gamla” ord. Mycket roligt!” (Flicka från 

Småland) 

”Intressant att se lite ”bondeord” som användes förr och även idag.” (Pojke uppvuxen utanför 

Mönsterås) 

”De flesta orden har jag aldrig hört.” (Pojke uppvuxen utomlands) 

”Ledsen, men dialektala ord verkar inte vara min starka sida.” (Pojke från Småland) 

”Orden känns väldigt gammaldags lantbrukarsmåländska.” (Flicka från Kalmar) 

”Spännande ord som hade varit roliga att kunna.” (Flicka från Öland) 

”Intressanta ord, tyvärr kände jag inte till så många. Det kan vara intressant att se på 

dialektala skillnader mellan norra och södra Öland – det är väldigt stor skillnad.” (Flicka från 

Öland) 

”Istället för att skriva ”jag är” och ge alternativen man/kvinna, fråga efter könsidentitet så du 

ej exkluderar människor med annan könsidentitet än kvinna/man.” (Pojke från Öland) 

”Bra enkät.” (Pojke från Öland) 

”Va? Är det här ens svenska?” (Pojke från Kalmar) 

”Underliga ord. Man övade på att skriva frågetecken i alla fall.” (Pojke från Öland) 

”Bra. Vissa onödigt svåra ord.” (Pojke från utanför Mönsterås) 

”Vad händer liksom?” (Pojke från Öland) 

”Rolig enkät.” (Pojke från Mönsterås) 

”Kunde knappt ingenting. Visste inte ens att vissa ord fanns.” (Pojke från Mönsterås) 

”Jag har hört många av orden men kan inte riktigt förklara vad de betyder.” (Pojke från 

Mönsterås) 

”Konstiga ord.” (Pojke från Mönsterås) 

”Många har man hört men kan vara svåra att förklara eller (vet inte hur man ska förklara). Bra 

enkät.” (Pojke uppvuxen utanför Mönsterås) 
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”Bra! Många ord jag inte tänkt på att jag använder.” (Pojke uppvuxen utanför Mönsterås) 

”Ingen stolt smålänning efter detta”. (Pojke uppvuxen utanför Mönsterås) 

”Konstiga ord.” (Pojke från Kalmar) 

”Många ord jag aldrig ens har hört om.” (Pojke från Kalmar) 

”Många ord som jag aldrig hört och inte känner till.” (Pojke från Kalmar) 

”Äldre skånska ord.” (Flicka från Kalmar) 

”Väldigt många annorlunda ord som jag aldrig har hört talas om.” (Flicka från Kalmar) 

”Är det ens svenska? (Flicka från annan ort i Sverige) 

”Tyvärr förstod jag inget av dessa ord eftersom jag inte kan så mycket svenska. Jag har 

problem att förstå den vanliga svenskan som man använder dagligen ibland. Jag har bott i 

Sverige i mindre än två år nu, därför kunde jag inte orden.”  (Pojke uppvuxen i annat land) 

”Jag har varit i Sverige i två år bara och jag läser svenska 1 just nu, så det är väldigt rimliga 

svar för mig.” (Flicka uppvuxen i annat land) 

”Ungdomar använder inte längre sådana gamla ord och är man inte svensk så känner man 

knappt igen någon av dem.  Skulle flera slangord som vi ungdomar använder idag stå med, 

skulle det vara roligare för då skulle man känna igen sig.” (Flicka uppvuxen i annat land) 

”Intressant undersökning! (…) Många ord tror jag nog är från Småland, då det även var första 

frågan, men några ord kunde jag faktiskt!!” (Flicka från Öland) 


