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Abstract 

This paper examines dialect as a rhetorical means of persuasion. A survey containing inquires 

about four different Swedish dialects have been handed out mainly in Södertörn University 

and Stockholm University, in order to research the values and connotations of theese dialects. 

The four chosen dialects are as following: Göteborgska, Stockholmska, Norrländska and 

Skånska. The results of the survey are processed and compiled to see which attitudes these 

values and connotations may indicate to each dialect. These attitudes and values are then 

discussed in correlation with five rhetorical theories: Attitude as a means of persuation, Ethos, 

Persona, Rhetorical Agency and Pierre Bourdieu’s theory of Field and Habitus.  From this 

discussion, conclusions are drawn about whether dialect may be used as a means of 

persuasion. However, the values and attitudes presented from the survey represents only the 

survey participants, and cannot be regarded as a general opinion. Altough it is a small-scale 

survey, certain conclusions can be made. The author of this essay concludes that dialect may 

be used as a means of persuasion, based on the survey results and rhetorical theories presented 

above. Finally, a critical component for this rhetorical agent is the adjustment of the audience. 

Without knowing the audiences values and attitudes to the dialect, the outcome of the effect 

may be hard to predict.   
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1. Inledning 

 

Olika dialekter låter på olika sätt, och många tycker nog att dialekten säger något om 

personen som talar den. Vi kanske drar slutsatser om hans eller hennes personlighet, vad 

denne har för intressen och vad personen har för åsikter om vissa ämnen. Det kan vara mycket 

vi antar om en person bara utifrån dialekten som denne talar. Kanske blir det generaliseringar 

och stereotyper, olika synsätt beroende på var man själv kommer ifrån? Alla har vi vår 

uppfattning om olika dialekter. Eller har vi det? Spelar det någon roll vilken dialekt en talare 

har, och spelar talaren en roll med dialekten? Är vi helt objektiva mot den som talar utan att 

bry oss om hur det låter?  

 Jag har valt att arbeta om just dialekter på grund av ett genuint intresse för dialekter sedan 

långt innan denna uppsats. Jag tycker själv om att laborera med dialekter för att ändra min 

framställning inför folk, och märker ofta att deras attityder till mig kan skifta beroende på 

vilken dialekt jag använder mig av. Ett exempel är den gången när jag umgicks med ett 

sällskap, där det var med en person som tidigare inte hade träffat mig. För skojs skull använde 

jag mig av göteborgska och byggde upp en skenbild av mig själv som göteborgare. När jag 

efter ett tag avslöjade min egentliga dialekt, nämligen stockholmska, bad personen mig att 

fortsätta prata göteborgska eftersom det lät mycket trevligare, stockholmare är så dryga tyckte 

denne.  

 Det har gjorts många studier inom dialektområdet där vi frågat oss vilka dialekter som vi 

tycker är fula, vilka som är vackra, vilka vi tycker om, vilka vi inte tycker om och så vidare. 

Flera av dessa kommer vi att kunna läsa om senare i uppsatsen. Exempelvis verkar det som att 

vi tycker bättre om dialekter från norr och väster i Sverige, än från öst och syd. Det har visat 

sig att det finns mer att säga om dialekt än att det bara låter annorlunda. Enligt studier inom 

ämnet har vi åsikter och attityder om dialekter. Vi anpassar vårt dialektanvändande beroende 

på vilken situation vi är i och vilka vi umgås med. Vi tycker och tänker mycket omkring 

dialekter och om de som talar dem. Till och med så har man skämts för sin dialekt, vilket 

tidigare i historien har lett till dialektutjämningar.  

 Fredrik Lindström är en person som är intresserad av dialekter. I tv-program som Svenska 

dialektmysterier har han runt i Sverige och intervjuat folk om vad de tycker om dialekter, hur 

dialekter låter och varför det är så. I programmen får vi bland annat veta en del om varför 

vissa dialekter exempelvis låter gladare än andra och vilka stereotyper som kan finnas om 

dem och dess talare. Eftersom vi tycker och tänker så mycket om dialekter och för att det 
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dessutom är ett så omfattande ämne så borde dialekt spela en stor roll för hur vi uppfattas när 

vi uttrycker oss. Om vi har åsikter och attityder till dialekter borde dessa spela roll för den 

bild andra får av oss när vi talar, och hur det vi säger uppfattas, beroende på dialekten. Det är 

detta jag vill undersöka. I uppsatsen vill jag ta reda på om dialekter har en retorisk påverkan, 

och i sådana fall hur dialekter går att använda som retorisk resurs.  

 

1.1 Vad är dialekt? 

Vi börjar med en kort genomgång av hur man kan definiera termen dialekt. Dialekt står för tal 

som är karaktäristiskt för ett särskilt geografiskt område (Einarsson 2009: 147). Enligt Lars-

Gunnar Andersson definieras begreppet dialekt av att det finns en variation i språket, så 

kallade språkliga variabler, som skiljer sig från standardspråket, eller vad vi ofta kallar för 

rikssvenska. Dessa uttryckssätt kan variera fonologiskt, morfologiskt, lexikalt och syntaktiskt. 

Exempel på variationer är bakre eller främre R, tjockt eller tunt L (fonologiskt), två äpple eller 

två äpplen (morfologiskt), la eller väl (lexikalt) och ”de blev rädd/rädda” (syntaktiskt) 

(Andersson 2001[1985]: 60-62). Hur mycket språket måste skilja sig från standardspråket för 

att få klassas som dialekt är omstritt, men ett vanligt krav är att språket måste skilja sig på alla 

språkliga nivåer. Dialekten blir då klassad som genuin dialekt (Andersson 2001[1985]: 62) 

(Grönberg 2004: 334-335). Det område som de språkliga variablerna verkar inom bildar så att 

säga en språklig geografisk gräns, så kallad isogloss. Det är efter denna en dialektgräns skulle 

kunna dras, såvida den löper samman med andra gränser för andra språkliga variabler 

(Einarsson 2009: 147-148). 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka dialekters retoriska betydelse. Det 

gör jag till stor del genom att ta reda på dialekters roll för ethosetablering. Mer specifikt 

undersöks om och hur dialekt går att använda som retorisk resurs. Jag kommer att undersöka 

vilka värderingar och attityder som förknippas med dialekter, och i viss mån även andra slags 

associationer som finns till dialekterna, vilka kan förstås som topiker för ethosetablering. Det 

kan vara intressant att se vilka topiker som upptäcks, alltså vad vi kan tänkas utgå ifrån, när vi 

tänker på en specifik dialekt, eftersom det kan vara en bidragande faktor till stereotyper om 

dialekterna.  
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2.1  Frågeställningar 

 Vad konnoterar vi till dialekter? 

 Vilken retorisk innebörd har attityder som kan finnas till dialekter? 

 Vad har dialekter för retorisk betydelse för talaren? 

 Kan man använda dialekter som en retorisk resurs, utifrån de resultat jag får fram?  

 

2.2 Avgränsningar 

Att ta reda på varför, inte bara om och hur vi upplever dialekter på olika sätt är inte min 

uppsats syfte. Därför kommer jag inte att fokusera på denna aspekt. Det finns dessutom så 

många variabler som detta skulle kunna bero på, att det skulle kunna bli ett för stort arbete att 

reda ut i denna uppsats. Min uppsats syfte är att ta reda på våra attityder och värderingar till 

dialekter och dess retoriska betydelse, inte att undersöka bakomliggande faktorer. Dessutom 

skulle det kunna medföra risken att uppsatsen börjar strävar bort allt för mycket från det 

huvudsakliga ämnet. Ytterligare en avgränsning som jag gjort, är att jag har avgränsat mig till 

dialekternas fonetiska nivå eftersom jag utgår från min undersökning om hur dialekter 

uppfattas när vi hör någon tala dem, inte när vi läser dialekt. 

 

3. Tidigare forskning 

 

Tre böcker ligger som underlag till den tidigare forskningen, det är Anna Gunnarsdotter 

Grönbergs avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås (2004), Lars-Gunnar Anderssons bok 

Fult språk, svordomar, dialekter och annat ont (2001[1985]) och Jasmina Bolfek Radovanis 

rapport, Attityder till svenska dialekter - en sociodialektologisk undersökning bland vuxna 

svenska i Tierp, Östersund, Linköping, Trollhättan och Malmö (2000). 

 

3.1 Dialekt och identitet 

Anna Grönberg skriver om ungdomar i Alingsås och deras dialektanvändande i hennes 

avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås. I avhandlingen har hon flera teorier som grund, 

de flesta språksociologiska. Den teoretiska ramen innefattar: Identifikation, kön, 

gymnasieprogram, geografi och livsstil. Till dessa kategorier redovisas olika tillhörande 

teorier. Hon vill undersöka och diskutera sambandet mellan språklig variation och social 

identitet. Hon skriver att förutom att undersöka var den huvudsakliga språkliga påverkan 

kommer ifrån, kommer hon också att undersöka bakomliggande mekanismer som gör att 
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individer mer eller mindre medvetet väljer att ändra sitt språk. Vad hon främst riktar in sig på 

här, är social identifikation, grupptillhörighet och livsstilsval. 

 Själva kopplingen mellan språklig variation (i mitt fall dialekt, som även avhandlingen 

fokuserar en stor del på) och social identitet, alltså vad det är som gör att vi använder oss av 

en viss typ av språklig variant (dialekt), kombinerat med hennes frågeställning om vilken 

social faktor som har störst betydelse för språkliga val, kan vara intressant för min uppsats. I 

Grönbergs uppsats visade det sig att den geografiska faktorn var tyngst, särskilt för de 

fonologiska variablerna och att spridningsmönstret för språkvariationen sprider sig enligt ett 

mönster som följer europaväg E20 och järnvägen. Hon antar dock att det inte bara rör sig om 

en naturgeografisk betydelse. Förklaringar till språkvariationen kan istället ligga i 

kulturgeografiska och demogeografiska förhållanden (Grönberg 2004: 335). 

 Det viktigaste inom hennes avhandling för min uppsats är att den visar att vissa anpassar 

sin språkliga variation och dialekt efter särskilda faktorer, och utefter de 

identifikationsmarkörer de finner i dem, och identitet går att koppla till ethos. Hon skriver att 

gruppidentiteten kan påverka eventuella språkförändringar individer i en grupp anammar eller 

tar avstånd ifrån (Grönberg 2004: 9). Identiteten kan alltså påverka inställningen till vissa 

språkliga variationer, däribland dialekter. Språkliga val så som att använda mer eller mindre 

dialekt betraktar hon som en del av en individs kvalitativa identitet (Grönberg 2004: 14). 

Även om jag själv inte kommer att ta upp så mycket om just detta i uppsatsen, är denna 

kunskap intressant i sammanhanget.  

 

3.2 Fult språk 

Lars-Gunnar Andersson skriver i sin bok Fult språk, svordomar, dialekter och annat ont om 

just språk som betraktas som fult. Det innefattar svordomar, dialekter och andra språkliga 

variationer som vi betraktar som fult språk. Genom boken går han igenom delar av vårt språk 

och de attityder vi har till det och försöker ta reda på just varför vi betraktar dessa delar av 

vårt språk som fula. Jag har fokuserat på dialektdelen, där han behandlar olika drag i dialekter 

som vi har en viss attityd mot. Eftersom boken fokuserar på det ”fula” språket så är det många 

av dessa dialektiska drag han tar upp, som har en negativ stämpel. Det som jag är intresserad 

av här, är att i viss mån skaffa mig kännedom om varför vi uppfattar dessa drag som fula, men 

framförallt att ta reda på vilka attityder och värderingar som finns till de dialektiska dragen, 

för att vidare i min uppsats se vilken inverkan de har på talaren. I sin bok skriver Andersson 

om en enkätundersökning från Lund, där det visat sig att dialekterna i nord och väst värderas 
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högre än de i syd och öst. Andersson har också bedrivit egna enkätundersökningar och 

votering om detta, och kommit fram till i stort sett samma resultat.  

 Vidare tar Andersson upp ett annat dialekttest, som är utformat på liknande sätt som de 

tidigare. Försökspersonerna fick en lista med namn på dialekter, där de fick sätta ett plus efter 

de två dialekter de tyckte bäst om, och ett minus efter de två de tyckte sämst om. Syftet med 

undersökningen var att leta efter stereotypa föreställningar och fördomar om dialekter, samt 

att ge underlag för en diskussion om attityder till olika dialekter.  Andersson ger några förslag 

på förklaring till vad våra attityder grundar sig på. En av dessa faktorer är stereotypa åsikter, 

exempelvis som att ”stockholmare är överlägsna”. Han menar också att de stereotypa 

åsikterna eller fördomarna om människor i olika landsändar kan stämma överens med vad vi 

tycker om deras dialekt. Dömer vi människorna som överlägsna eller dryga är det troligt att vi 

ogillar dialekten. Om vi däremot bedömer människorna som käcka och strävsamma så 

uppskattar vi troligtvis dialekten (Andersson 2001[1985]: 139-140). 

 En annan sak som tas upp i Fult språk är dialektalt uttal och ordval som betraktas av vissa 

som fula, så som maj istället för mej, gåtan istället för gatan och att folk tappar r, att r inte 

uttalas. När Andersson har frågat om vad som är fult, har dialekter utanför Göteborg 

föreslagits och olika dialektala drag i Göteborgskan. (Studien är gjord i Göteborg) Detta 

skulle kunna sammanfattas som att vi betraktar dialekter utanför vår bostadsort mer som 

enheter eller helheter, och vår egna dialekt som en samling speciella språkbruksmönster som 

uttal, intonation osv. Andersson påpekar också att vi har större kunskap om vår egna dialekt 

och att vi därför kan plocka ut detaljer ur den (Andersson 2001[1985]: 147).  

 Vidare skriver han om det främre sje-ljudet som det finns blandade känslor om. Det kan av 

många betraktas som tillgjort, och av många andra som fint. Den främre varianten av sje-

ljudet är dels dialektal och förekommer i de flesta norrländska dialekter. När detta sje-ljud 

används i städer så som Stockholm och Göteborg förknippas ofta det främre sje-ljudet dels 

med högre socialgrupper och dels med kvinnor. I Göteborg har det främre sje-ljudet kallats 

för flickeskole-sje och fruntimmers-sje. Även om detta är fördomsfulla beteckningar, så är 

förklaringen till denna syn på det främre sje-ljudet att det främst användes av kvinnor och 

personer ur högre socialgrupper.  Han skriver också om en pojke i hans realskoleklass som 

uttalde sje-ljudet på ett sätt som ”föranledde både mummel och ljudliga missnöjesyttringar 

från den övriga klassen” (Andersson 2001[1985]: 39). Han uttalade då det främre sje-ljudet. 

Med detta menar Andersson att ”vi knyter åsikter och attityder till olika uttal och enskilda 

fonem” (Andersson 2001[1985]: 38-39). Avslutningsvis kommer ett citat ur Anderssons bok 

som får summera slutsatsen: 
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Med detta har vi alltså visat att vi knyter åsikter inte till fonemen men väl till fonemens 

uttal, deras olika allofoner, vilket är helt naturligt då fonemen är allas medan 

allofonerna är någras. Åsikterna och känslorna brukar vi finna där variationerna finns 

(Andersson 2001[1985]: 40). 

 

3.3 Attityder till dialekter 

Radovani skriver under tidigare forskning i sin rapport Attityder till svenska dialekter – en 

sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar också om enkätundersökningen från 

Lund. Där tar hon upp att vissa svenska dialekter värderades genomgående positivt och 

ansågs ha högre prestige än andra. De mest populära dialekterna var norrländska, dalmål, 

värmländska och göteborgska, dialekter från norra och västa Sverige. Skånskan och 

stockholmskan fick däremot lägre värden. Inställningen till östgötska, gotländska, 

finlandssvenska och småländska var ganska neutral. Det var också en skillnad i värderingar 

beroende på den regionala härkomsten hos informanterna. Norrländska värderades lägre i 

Ystad och skånska lägre i Umeå (Radovani 2000: 5). 

 Huvudsyftet för hennes undersökning är att i dagsläget kartlägga attityder som vuxna 

svenskar i olika delar av landet har, till förhållandet mellan dialekt och standarspråk i Sverige. 

Det gör hon genom att ta hjälp av metoder som möjliggör att fånga kognitiva, värderande och 

konativa sidor av informanternas attityder. Hon relaterar informanternas attityder till deras 

kunskaper om dialektal variation och vad som är dialekt och besvarar vilken social betydelse 

dialekter i relation till standardspråk har för informanterna (Radovani 2000: 5-6). Metoder 

hon använt för att mäta språkattityder är en gruppenkät, ett lyssnartest, två attitydtest och en 

kartritning. Informanturvalet bestod av AMU-studenter från AMU-kurser i Tierp, Östersund, 

Linköping, Malmö och Trollhättan, totalt 105 informanter bestående av 49 män och 56 

kvinnor i åldersgrupperna 19-35 och 36-59. Som jag tidigare skrivit ingår det i syftet för 

denna uppsats att ta reda på hur dialekter upplevs och vad det har för påverkan på talaren, 

men inte varför dialekter upplevs på just det sättet. Jag vill veta vilka attityder som talaren kan 

tänkas få ”mot sig” utifrån sin dialekt. Därför har jag fokuserat på att se vad Radovani har fått 

fram via sin undersökning om just detta, och inte sett lika mycket på bakomliggande faktorer.  

 I Radovanis attitydundersökning har attityder till dialekter undersökts genom att 

informanter fått placera in rikssvenskan och sin egen dialekt i skalor med polära adjektiv: 

vacker-ful, intelligent-dum, snabb-långsam, varm-kall, smidig-klumpig, stark-svag, mjuk-

hård och noggrann-slarvig. Det visade sig att det fanns attitydskillnader mellan riksvenska och 

dialekt. Exempelvis så bedömdes västgötskan som både klumpigare och slarvigare än 
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rikssvenskan, skånskan som långsammare än rikssvenskan, östgötskan som varmare men 

dummare än rikssvenskan. Den fullständiga undersökningen finns i hennes rapport (Radovani 

2000: 89-98). Det andra attitydtestet har Radovani genomfört för att se om det stämmer 

överens med en undersökning om prestigedialekter i norra och västra delarna av landet. 

Radovanis resultat har visat sig stämma överens med undersökningen. Ungefär samma 

mönster har upptäckts i båda fallen, dialekterna i de norra och västra delarna av landet har i 

stort sett värderats högre än de i öster och söder. Göteborgska är den populäraste dialekten, 

medan stockholmskan har värderats ganska lågt. De minst prestigefyllda dialekterna är 

skånska och finlandssvenska, medan värmländska, dalmål, gotländska och jämtska hör de 

mest omtyckta varieteterna. I mitten hittar vi västerbottniska, småländska och västgötska 

(Radovani 2000: 98-99). Hon nämner också att det i landet är allmänt positiva attityder till 

norrländska mål. Radovanis undersökning visar att attityden till enstaka dialekter skiljer sig 

ganska starkt regionalt. Exempelvis fick dalmålet mindre positiva attityder i Linköping och 

Trollhättan än i Malmö, där den var väldigt omtyckt (Radovani 2000: 100-101). 

 

5. Dialekt, attityd och retorik 

 

Jag ska nu ta upp de teorier som jag ser kan ha relevans för mitt ämne. Teorierna behandlar 

aspekter som kan vara viktiga och användbara att ta upp i detta sammanhang, och hjälper mig 

att applicera dialekter på retoriken, för att upptäcka en möjlig retorisk innebörd. Teorierna 

kommer främst att lyftas i diskussionen, där deras relevans för uppsatsen tydligare kommer att 

framgå. Detta för att inte dra slutsatser allt för tidigt, eftersom teorierna får relevans i denna 

uppsats genom att de mer eller mindre bygger på varandra. I detta avsnitt kommer jag att 

förklara teoriernas innebörd, för att tillämpa dem senare i diskussionen. 

  

4.1 Attityd inom retoriken 

Vi har alltså olika attityder till olika dialekter, vilka definieras av de språkliga variationerna 

som utgör dialekten. Språkliga variationer så som fonologiska och lexikala variationer osv. 

gör att vi identifierar språket som en särskild dialekt. Till denna dialekt har vi attityder som 

får en betydelse för hur dialekten uppfattas. Vad har då dessa attityder till dialekter för 

betydelse för retoriken? Först kan vi reda ut hur begreppet attityd definieras. I Brigitte Mrals 

text Attitude matters (2010) kan vi läsa om attitydbegreppet och dess retoriska koppling. 

Begreppet attityd var ursprungligen ett tekniskt uttryck inom målar- och bildhuggarkonsten, 
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som syftade på kroppshållning. Ordet har också ett ursprung i medeltidslatinet, där ordet 

aptitudo står för lämpligt tillfälle, läglighet och även det latinska ordet aptus som betyder 

avpassad/tjänlig. Under 1600-talet användes begreppet inom konsten och dansen och syftade 

på positionering av en mänsklig figur i sin omgivning, dess hållning, gester och poser. Efter 

tiden vidgades begreppet och kom till att betyda mer än bara fysiska uttryck. Det kunde syfta 

på mentala positioneringar på en politisk fråga, tankesätt karaktäristiska för vissa grupper eller 

en individs allmänna tycke kring hans omvärld (Mral 2010: 7). Idag har attitydbegreppet 

utvecklats inom vetenskapen, särskilt inom sociologin och socialpsykologin. Attityd i denna 

mening är något abstrakt, något vi har inom oss. Attityder vi har, skapas och byggs av 

erfarenhet, som styr vårt handlande.
1
 Attityd kan också vara positiva eller negativa omdömen 

om en företeelse, grupp eller en ideologi (Mral 2010: 8). Enligt Michael Billig menar vissa 

psykologer att attityder reflekterar våra känslor, medan andra menar att det är tankesätt (Billig 

1996: 205). Dock finns det en aspekt han menar att socialpsykologerna är eniga om, och det 

är här attitydbegreppet får betydande retoriska implikationer. Aspekten är den om att attityd 

handlar om värderingar (Mral 2010: 8). ”Attitudes refer to evalutations which are for or 

against things, issues, people or whatever” (Billig 1996: 206). Med det menar han enligt Mral 

att attityder är situerade i en retorisk och argumentativ kontext (Mral 2010: 8). 

 Attityd inom retoriken skulle kunna ses som ”att hitta det mest lämpade, effektiva och 

konstruktiva språket i en konkret retorisk situation” (Mral 2010: 8). Ser man på attityd 

analytiskt skulle attitydyttringar kunna ses som retoriska medel, som bör vara väl anpassade 

till uppgiften eftersom de kan understryka lika väl som sabotera talarens budskap. 

Attitydyttringar kan vara medvetna eller omedvetna och attityd är ingenting man bara har, 

som bara finns där, då talaren medvetet kan välja och ändra attityder. Att yttra en attityd kan 

vara både gemenskapsskapande och förtydligande, men kan också understryka ett i övrigt 

logosbaserat budskap eller en värdering (Mral 2010: 8). Enligt Mral skriver också Aristoteles 

om attityd, även om han inte använder just det ordet. Han har nämligen en lära om 

emotionerna. Inom denna finns olika känslokategorier, exempelvis vrede/mildhet, 

vänlighet/fientlighet, rädsla/tillförsikt osv (Mral 2010: 8-9). Cicero uttalar sig också, och 

menar att talaren bör välja uttryck lämpliga för publiken, oavsett om talaren själv hyser dem 

eller inte (Mral 2010: 9). Han menar att talaren omöjligen kan få lyssnaren att känna 

indignation, hat, illvilja eller fruktan eller framkalla tårar och medlidande, om känslorna inte 

finns hos talaren själv (Cicero 2009: 189). Effektivt är också att ge intryck av medgörlighet, 

                                                 
1
 Egen omskrivning från engelska. 
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generositet, mildhet, lojalitet och tacksamhet, men inte anspråksfullhet eller girighet (Cicero 

2009: 182-183). Idén om att man kan välja att utrycka en speciell attityd för att få ett önskat 

gensvar finns alltså även hos Cicero (Mral 2010: 9). 

 En annan retoriker Mral tar upp, som skriver om attityd är Kenneth Burke. Enligt honom 

bör attityd fungera som komplement till hans analysmodell vi kallar för pentaden. I pentaden 

ingår elementen act, scene, actor, agency och purpose. Burke vill komplettera modellen med 

attitude som ett sjätte element. Han skriver att han missade en passage i the Nicomachean 

Ethics där Aristoteles säger att en talare kan vara ignorant över vem han är, vad han gör, vad 

eller vem han agerar utifrån och även med vilket instrument och till vilken nytta samt hur han 

gör det (exempelvis varsamt eller våldsamt). Att fråga hur talaren gör det, menar Burke, 

indikerar hans anledning till att klassa ”hur” med attityd
2
 (Burke 1978: 332) (Mral 2010: 9). 

Attityd blir därför enligt Burke själva yttringen och attityden (Mral 2010: 10). Ett citat från en 

text där Burke förklarar sitt attitydresonemang får stå som förtydligande:  

 

”Agency” would more strictly designate the means (quibis auxiliis) employed in the act. 

And ‘attitude’ would designate the manner (qou modo). To build something with a 

hammer would involve an instrument or ‘agency’; to build something with diligence 

would involve an “attitude”, a “how” (Burke 1969: 443). 

 

Det är alltså på vilket sätt man gör något som påvisar attityden till uppgiften, om man 

exempelvis gör det med omsorg och noggrannhet. Attityden skulle också kunna visa sig som 

slarvig, våldsam, osäker eller med andra känslokvalitéer beroende på hur uppgiften utförs, 

alltså med vilken attityd. Vidare menar Burke, tolkar Mral det som, kan attityd vara 

ursprunget till en symbolisk handling, den initiala impulsen. I den meningen är attityden 

utgångspunkten för ett yttrande eller en handling (Mral 2010: 10). Burke förklarar det som att 

attityd kan vara första steget mot en handling och om vi väcker en attityd av sympati hos 

någon för någonting, kan det vara så att vi också väcker en impuls hos honom att begå en 

översympatisk gärning gentemot denna sak. Härifrån kommer reklamskapares och 

propagandisters retorik. De manar till handling till fördel för deras sak eller produkter genom 

bildandet av lämpliga attityder
3
 (Burke 1969: 236). Burke skriver att den begynnande, eller 

attitydmässiga sfären är den mest betydande sfären av symbolisk handling (Burke 1969: 243). 

Burke ser alltså, skriver Mral, attitydbegreppet som kärnan i retoriskt, symboliskt agerande. 

Attityd kan via detta resonemang vara interaktivt. En text eller yttrande kan vara avsett att 

                                                 
2
 Egen omskrivning från engelska. 

 
3
 Egen omskrivning från engelska 
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väcka en attityd hos mottagaren, som man förväntar en reaktion eller aktion av (Mral 2010: 

10-11). Burke kallar också själva retoriken för ”the dancing of an attitude” (Burke 1973: 9). 

Med detta menar han att även om en person håller en lugn yttre hållning kan samma person 

egentligen vara nervös. Detta exemplifierar han med en tandläkarpatient som sitter i 

tandläkarstolen. På ytan verkar han lugn, men hans salivkörtlar ger tecken på nervositet. 

Genom detta exempel vill han visa att attityder kan fungera som en social fasad (Burke 1973: 

11) (Mral 2010: 10-11). Mral skriver att enligt Billig, kan en attityd variera i styrka och 

uttryckas med mer eller mindre eftertryck, individer kan ibland yttra attityder i olika tonfall. 

Han utvecklar tanken om retoriska valmöjligheter med avseende på den aspekten att valet av 

attityder är en sorts intrycksstyrning, eller ”impression management” (Mral 2010: 13).  

 Vad gäller analys av attityd skriver Mral att man inte kan mäta en individs attityder men 

det som socialpsykologer och marknadsförare undersöker när de genomför attitydmätningar 

är informanternas explicita utsagor om sin inställning till olika företeelser. Dock kan man 

aldrig veta om den attityd individen uttrycker är den ”sanna”. Attitydyttringen behöver inte 

motsvara den faktiska hållningen. En attityd kan uttryckas i ett strategiskt avseende, beroende 

på den rådande doxan och för att uppfylla decorum. Eftersom attityder inte behöver motsvara 

den egentliga attityden individen har, kan man analytiskt inte bedöma en attityd, utan bara 

uttryck som tyder på en attityd. En attityd i en retorisk situation skulle man därför kunna 

definiera som en personlig inställning eller värdering till situationen, sakfrågan, budskapet 

och/eller motparten (Mral 2010: 13-14) . 

 Attityder kan även vara kollektiva. Det är en psykologisk och känslomässig faktor. 

Attityder kan karaktäriseras som positiva inställningar gentemot något, exempelvis: ödmjuk, 

auktoritativ, lugnande, stödjande, lyhörd, men också negativa: nonchalant, nedlåtande eller 

mästrande. Attityder kan också vara hållningar så som osäker eller hotfull, för att bara nämna 

exempel på de många attityder vi kan uttrycka. Bedömning av attityder är också en 

tolkningsfråga, underkastad hermeneutiska principer (Mral 2010: 15). Eftersom retoriska 

tilltal uppmanar till ställningstaganden, reagerar kritikern individuellt och utifrån sin egen 

förförståelse på den retoriska apellen. Olika mottaggare kan uppfatta och tolka attityder på 

olika sätt. Det som t.ex. kan uppfattas som pedagogiskt positivt i en mening kan av en annan 

ses som nedlåtande och mästrande. I och med att den som tolkar attityden, själv har en attityd 

till ämnet utgör detta en risk att denne tolkar in positiva eller negativa attityder i ett uttryck 

som egentligen står för något helt annat. Uttrycksformerna för attityder kan variera, de kan 

bland annat uttryckas via: betoningar, prosodi, röstanvändning, intonation, tempo, styrka, 

intensitet, dynamik osv (Mral 2010: 15-16). Här kan vi se likheter med dialekter. Vidare 
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skriver Mral att det inte finns något rätt eller fel inom attityder, det rör sig nämligen om en 

”hermeneutisk spiral där förförståelsen och tolkning av helhet och delar samverkar till en 

djupare förståelse av olika nivåer i framställningen” (Mral 2010: 27). 

 Slutligen skriver hon att den attityd man kan tolka in ett yttrande förmedlar känslor och 

underliggande värderingar och att det är inte bara det som sägs manifest som påverkar, utan 

även det som indirekt förmedlas. Attitydyttringar kan, enligt Mral, i likhet med argument, 

berättelser, troper, ornament etc, ses som retoriska medel (Mral 2010: 28-29). Hon avslutar 

sin diskussion om attityder inom retoriken med följande slutsats:  

 

Att attityder utgör en kommunikationsnivå som har central betydelse för talarens 

framtoning och att hon bör göra sig medveten om de signaler hon sänder ut, står 

däremot utan tvivel (Mral 2010: 29). 

 

4.2 Ethos  

Eftersom det enligt tidigare forskning finns attityder till dialekter, så skulle även själva 

dialekttalaren kunna bli påverkad av detta. Ett intressant begrepp i denna aspekt är ethos. 

 Ethos är retoriskt begrepp som har många innebörder. Jens Kjeldsen skriver att i sträng 

teoretisk mening handlar ethos om mottagarnas bedömning av avsändarens trovärdighet. 

Ethos representerar en persons karaktär, kompetens och välvilja mot åhörarna. Dessa tre 

komponenter ingår i ethosbegreppet. Ursprungligen betecknas dessa: Fronesis, som betyder 

förståndighet/klokhet, Arete, som betyder god karaktär/dygd och slutligen Eunoia som 

betyder välvilja/intention. Det är dessa tre dimensioner som utgör vårt ethos, enligt antikens 

syn på begreppet (Kjeldsen 2008: 126-128). De tre komponenterna utgör alltså talarens 

trovärdighet. Enligt Aristoteles är ethos ett retoriskt bevismedel, och talarens karaktär, skapad 

i och under talsituationen. Talaren måste under talets gång skapa sitt ethos, och för varje nytt 

tal skapas hans/hennes ethos på nytt. Ethos enligt detta synsätt är alltså inte något som skapas 

av vår förhandskunskap om talaren (Aristoteles 2006: 57) (Kjeldsen 2008: 124). Aristoteles 

menar, skriver Kjeldsen, att den bilden av talaren lyssnarna kan ha innan talet, är ett icke-

retoriskt bevismedel. Genom användandet av retoriska medel så som argument, synpunkter, 

ord, röst och gester, formar talaren sig själv och sin person under talets gång (Kjeldsen 2008: 

125).  

 Idag tycker vi att inledande ethos har retorisk innebörd. Redan under romarrikets tid 

beskriver Cicero ethos annorlunda än Aristoteles, och inkluderar föregående intryck som 

lyssnarna har av talarens karaktär inom ethosbegreppet (Kjeldsen 2008: 126). Kjeldsen 

poängterar att lyssnarnas förhandsinställning till talaren är avgörande för hur talaren och 
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dennes budskap kommer att tolkas. Han beskriver en studie, där två avsändares ethos och 

trovärdighet skulle testas. Tillsammans med andra studier som undersökt ethos och inledande 

ethos, visade det sig att det inledande ethos, exempelvis talarens bakgrund och personliga 

egenskaper, har ett stort inflytande på attitydförändringar som yttranden skapar. Vidare 

förklarar Kjeldsen att de flesta empiriska studier av inledande ethos visar att ju högre relevans 

en talares bakgrund och personliga egenskaper har för ämnet som talaren talar om, desto 

större inverkan har det på attityder. Inledande ethos är alltså viktigt, eftersom det bildar 

mottagarnas utgångspunkt när de tolkar vad talaren säger (Kjeldsen 2008: 134-135).  

 Ethosbegreppet står i tydlig relation till trovärdighet. Därför ska jag nu se lite mer till 

modern retorik om just trovärdighet. Trovärdiga blir vi när vi framstår som sanna. Det betyder 

dock inte att vi måste vara det, även om det framstår som att vi är det. Det är mer sannolikt att 

talaren blir trovärdig när denne framstår som äkta och naturlig, som autentisk. Talaren ska 

alltså inte spela en uppenbar roll, utan istället vara rollen. Talaren ska inte heller visa att han 

eller hon har en retorisk plan med sitt yttrande, utan bör framstå som spontan. Yttrandet ska så 

att säga komma från talarens hjärta, denne ska visa sig ärlig och personligt engagerad 

(Kjeldsen 2008: 129-130). När dessa typer av kriterier uppfylls, närmar sig talaren att bli sedd 

som autentisk och kan därmed bygga upp sin trovärdighet. Trots att vi kan verka autentiska, 

så behöver sättet talaren framstår på inte stämma överens med talarens egentliga karaktär. 

Talaren iträder så att säga en roll som anspelar på autencitet för saken denne talar om. Man 

kan säga att talaren spelar en roll för att stärka sitt ethos. Ett begrepp som är relevant att ta 

upp i anslutning till detta är persona. 

 

4.3 Persona 

Persona var ursprungligen namnet på masken skådespelarna under antiken bar. Inom 

psykologin står persona för en människas yttre hållning, som gör en kompromiss mellan 

dennes individuella väsen, egenheter och behov att anpassa sig till sin omgivning (Mral 1995: 

108). Talaren anpassar sig alltså efter sin omgivning, men han/hon behöver inte representera 

sitt riktiga jag, vilket påminner en del om ethos och autencitet som jag skrev om tidigare. 

Psykologen Carl Jung skiljer också på en persons själv och dennes persona. Det första är en 

persons äkta jag och det senare är sättet vi vill framstå på, vår eftersträvade yttre framtoning 

(Hellspong 2004: 87). Persona kan man inom retoriken se som att talaren träder in i en roll, 

eller som en mask talaren tar på sig. Det är en retorisk anpassningsförmåga (Mral 1995: 108). 

Varje gång någon framträder i en talarroll, väljer denna medvetet eller omedvetet en persona, 

som en sorts social mask (Hellspong 2004: 87). Beroende på vilken mask talaren väljer får 
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eller mister denne förtroende, därför är det viktigt att välja rätt persona. Brigitte Mral skriver 

att många kvinnor i offentligheten verkar ha använt sig av just persona. De tar på sig en 

tillfällig förklädnad, för att skapa sig ett handlingsutrymme. Dessa förklädnader, eller roller 

kan vara allt från en gudomlig visionär, till alla pojkars mamma, till den myndiga lärarinnan 

och så vidare. Att spela på de här rollerna måste inte betyda att talaren förnekar sin egen 

identitet, utan snarare utvecklar och varierar olika sidor av den (Mral 1995: 110). Persona är 

alltså den roll eller mask som kan påverka talarens ethos och skapa handlingsutrymme. 

Apropå att skapa handlingsutrymme, kommer vi nu in på retorisk agens. 

 

4.4 Retorisk agens 

Maria Dahlin skriver i sin avhandling Tal om Terror (2008) om retorisk agens. Retorisk agens 

står för det handlingsutrymme talaren, eller aktören, har med sig in i den retoriska situationen, 

som denne skapar i den, och slutligen tilldelas. Det handlingsutrymme som talaren har med 

sig in i den retoriska situationen baseras på åhörarnas kunskaper, erfarenheter och attityder till 

talaren. Under den retoriska situationen kan talaren skapa sig handlingsutrymme via 

exempelvis argument och värden som lyfts fram av talaren när denne för fram sitt budskap. 

Handlingsutrymme kan också tilldelas talaren genom sociala erkännelser, ämbeten, bedrifter 

och liknande. Detta påverkar den agens talaren har med sig till nästa gång denne träder in i en 

retorisk situation. Agens är starkt kopplat till ethos, (Dahlin 2008: 222) och här kan vi dra en 

parallell till det som Kjeldsen skriver om inledande ethos, härlett ethos och slutligt ethos, som 

påminner mycket om retorisk agens. Han beskriver hur det inledande ethos påverkar 

åhörarnas uppfattning om talaren in i talsituationen, innan han/hon börjat tala, hur talaren kan 

skapa och tilldela sig ett ethos under talsituationen och att det därför blir ett härlett ethos, och 

slutligen hur ett slutligt ethos är ett resultat av det ethos talaren har när han/hon slutat 

kommunicera. Detta blir talarens inledande ethos inför nästa talsituation (Kjeldsen 2008: 133-

141). 

 Michael Leff skriver om agency i sin bok Philosophy & Rhetoric (2003). Han menar på att 

på samma sätt som talaren påverkar och formar publiken, är talaren påverkad och formad av 

publiken (Leff 2003: 139). För att kunna skapa handlingsutrymme, måste talaren förhålla sig 

till den publik han talar inför, och dess traditioner. Traditionen fungerar som en förmedlande 

kraft mellan individers och kollektiva identiteter. Sett på detta sätt, menar Leff, fungerar 

traditionen som den främsta resursen för retoriskt skapande (Leff 2003: 135). Talaren måste 

alltså förhålla sig till den tradition som råder inom den retoriska situationen. Traditionen 

fungerar som källan för varifrån diskursen är hämtad, eftersom det är traditionen som 
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upprätthåller och ligger till grund för samhällets identitet, samtidigt som denna fungerar som 

ett verktyg för att skapa förändring (Leff 2003: 141). På detta sätt begränsar och tillåter 

traditionen den retoriska konsten. Traditionen begränsar retorikens räckvidd, men gör att den 

retoriska insatsen blir mer betydande eftersom den tillåter samhället att förändra sig självt och 

skapa nya versioner, utan att förlora en känsla av identitet (Leff 2003: 145). Enligt Leff måste 

alltså talaren förhålla sig till traditionen inom den rådande retoriska situationen för att skapa 

handlingsutrymme.  

 Elisabeth Hoff-Clausen, Christine Isager och Lisa S. Villadsen tar också upp agency-

begreppet i sin artikel Retorisk agency – Hvad skaber retorikken? (2005) Här beskrivs 

begreppet utifrån en förläsning av Michael Leff på Köpenhamns Universitet. Författarna 

beskriver agency som ett nyttigt analysbegrepp inom retoriken, i den utsträckning att retoriken 

skapar en verklighet och blir skapad av verkligheten, och att en retor har möjlighet att påverka 

verkligheten med sina ord samtidigt som han eller hon konstitueras som en talare av samma 

verklighet (Hoff-Clausen, Isager, Villadsen 2005: 56). Enligt Leff skriver författarna, är 

således agency ett begrepp som verkar vara lovande som en förbindelsepunkt mellan 

instrumentella och skapande aspekter av retoriska handlingar (Hoff-Clausen, Isager, Villadsen 

2005: 56-57). Vidare förklaras det att agency-begreppet på engelska ofta tolkas som ”the 

capacity to act”. Å ena sidan refererar begreppet till de instrumentella aspekterna av retoriken 

såsom retorikens användning av medel till att nå ett mål. Därför översätts begreppet i danska 

ord inom vissa sammanhang till ”handlekraft” (handlingskraft) eller ”handleevne” (kapacitet). 

Det handlar alltså då om frågor som vidrör retorns kunskaper och strategier i förhållande till 

själva kommunikationsformen. Å andra sidan refererar begreppet även till de omständigheter 

som retorn konstitueras av och som denne konstituerar. Därmed kan begreppet också 

översättas till ”talerposition” (talarposition) eller ”handlemulighed” (handlingsmöjlighet). Det 

är alltså frågor som inte bara rör den konkreta situationen utan också bredare sociala, 

institutionella, politiska, kulturella och andra förhållanden som påverkar retorns möjligheter 

till att yttra sig och att göra sig hörd, menar Hoff-Clausen, Isager och Villadsen (Hoff-

Clausen, Isager, Villadsen 2005: 57). 

 

4.5 Fältteorin  

En teori som kan vara användbar för att förklara hur dialekter kan påverka talaren är 

Bourdieus fältteori. För att knyta an till ethos och persona, kan det sättet som talaren framstår 

på, och de egenskaper talaren har, påverka mottagarnas uppfattning av talaren. Detta kan 
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bestämma hur talaren framstår i den specifika situationen. Fältteorin kan hjälpa till att förklara 

på vilket sätt dialekt kan ha en retorisk betydelse för talaren, utifrån detta. 

 Toril Moi beskriver Bourdieus fältteori i sin text Att erövra Bourdieu (1994) Ett fält är 

enligt Bourdieu ett socialt rum där ett spel pågår. Inom detta rum konkurrerar individer eller 

institutioner om samma belöning, (Bourdieu 1984: 197) nämligen legitimitet. Spelarna inom 

fältet kan kallas för agenter. Ett fält kan vara vilket socialt system som helst, men kan också 

beskrivas som en arena eller ett slagfält, där det sker strider om legitimiteten för just det fältet. 

Att ha legitimitet inom fältet, innebär kortfattat att man ”härskar” där, spelaren har legitimitet 

över de andra deltagarna i fältet (Moi 1994: 5). Denna legitimitet är dock inte explicit erkänd, 

det är en implicit härskarroll (Bourdieu 1984: 110). Kort sagt, den som är legitim inom fältet 

har något att säga till om över andra, denne har ”rätten att tala” (Moi 1994: 6). Inom dessa fält 

finns olika sorters så kallade symboliska kapital. Kapitalen kan vara ekonomiskt betingade, 

men det kan lika väl handla om sociala eller kulturella kapital (Moi 1994: 8). Dessa 

bestämmer agentens inflytande över fältet. Ett starkt socialt kapital kan exempelvis betyda ett 

stort kontaktnät och därmed att personen är inflytelserik. Ju högre kapital en agent har, desto 

större inflytande, vilket leder till legitimitet och rätt att uttala sig (Moi 1994: 6). Kapitalen, 

skriver Bourdieu, är ofta fältspecifika, de har värde i relation till ett bestämt fält, inom dess 

gränser och kan inte omvandlas till en annan kapitalart om inte under speciella villkor. De 

agenter med högst kapital, som mer eller mindre monopoliserat det specifika kapital som 

utgör grunden för den makt eller auktoritet som karaktäriserar ett fält, (Bourdieu 1992: 43-44) 

representerar fältets doxa, och deltar i kampen att slå undan dem som försöker utmana 

kapitalägarna och ta deras position (Moi 1994: 6). Dessa utmanare är ofta nykomlingar inom 

fältet, försedda med lågt kapital, (Bourdieu 1992: 44) individer som inte anförtros rätten att 

tala på grund av det låga kapitalet (Moi 1994: 6). 

 Ett annat begrepp i anslutning till fältet är habitus, ett sorts system av dispositioner. 

Habitus är det sättet som en spelare, eller agent inom fältet, är disponerad på. Dessa 

dispositioner kan vara tanke-, uttrycks- och beteendevanor, som agenten får av praktisk 

erfarenhet inom fältet (Moi 1994: 6). Disponeringarna är anpassade efter fältet i fråga och 

dess spel (Bourdieu 1984: 34). Fältet struktureras genom outtalade och oskrivna regler, som 

bestämmer vad som legitimt får sägas eller uppfattas inom fältet (Moi 1994: 6). Dessa regler 

måste en agents habitus stämma överens med. Om en diskurs inte tar hänsyn dessa regler, de 

korrekta formerna för fältet, kan den förkastas som struntprat (Moi 1994: 6). För att kunna 

spela spelet om legitimitet inom fältet måste agenten alltså ta hänsyn till dessa regler, och ha 

ett habitus som överensstämmer med spelet på fältet (Bourdieu 1992: 42). 
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4.6 Topiker 

Eftersom jag kommer att använda mig av topikbegreppet i uppsatsen, kan det vara lämpligt 

med en förklaring av vad topiker är.  

 Topikbegreppet är mångtydigt och kan tolkas på olika sätt. Det topikbegrepp jag utgår från 

är främst det som Maria Wolrath Söderberg beskriver i Finns det genvägar till klokhet? 

(2003) och Vad är topos? (2012). Wolrath översätter en passage från Ole Togebys bok Steder 

i bevidsthedens landskab (1986) om topiker, som bra förklarar synen på begreppet:  

 

Topoi är tankescheman eller relationsbegrepp som å ena sidan är så allmänna och 

abstrakta att de i många sammanhang kan hjälpa oss att se något i relationer till andra 

saker, men å andra sidan är så specifika och konkreta att de bara förstås inom en speciell 

kultur som de samtidigt karakteriserar (Togeby 1986) (Wolrath Söderberg 2003: 109). 

 

Topos kan förstås som de ”tankeplatser” vi hämtar vårt stoff ifrån, när vi bildar våra 

uppfattningar och argumenterar om något. I Vad är topos? skriver Wolrath om topos som 

diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsoperationer. Dessa är diskursiva 

redskap som strukturerar vår upplevelse, förståelse eller mening av något. De skulle också 

kunna ses som mentala verktyg vi använder för att skapa mening och de tankestrukturer vi 

använder för att tolka vår värld (Wolrath Söderberg 2012: 2). Wolrath skriver att hon ser 

topos som diskursiva redskap som strukturerar vår förståelse, men bara sådana som är 

karaktäristiska för, eller betydelsefulla i en viss argumentationspraktik. Begreppet 

argumentationspraktik tillämpar hon mycket brett, och menar att med ett retoriskt perspektiv 

utgår vi från att vi argumenterar, överväger eller förhandlar inom många praktiker (Wolrath 

Söderberg 2012: 2). 

 Topos kan ha en bredare och mer specifik tillämpning. Wolrath skriver att topos med 

bredare tillämpning exempelvis skulle kunna vara en nations politiska debatt, som också är en 

mer omfattande praktik, medan en mer lokal verksamhet så som ortopedisk forskning har mer 

specifika topos (Wolrath Söderberg 2012: 2). 
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5. Metod och material 

 

Inför uppsatsen har jag konstruerat och delat ut en enkät, med en uppsättning frågor i syfte att 

få svar på några av mina frågeställningar för denna uppsats. Resultatet och diskussionen 

kommer att grunda sig på svaren från enkätdeltagarna, som fungerar som material för 

uppsatsen, i viss mån tillsammans med tidigare forskning inom området. Det vill säga det 

område där dialekten kan utgöra en faktor för hur vi uppfattar varandra. För att upptäcka vilka 

attityder, värden, associationer och topiker som finns till dialekterna sammanställer jag svaren 

från enkäten i resultatdelen. Där ser jag på vilka av dessa konnotationer som är mest 

förekommande till de olika dialekterna i enkäten. I den konkluderande kommentaren drar jag 

en parallell till den tidigare forskningen och studierna gjorda inom ämnet för att se vilken bild 

av dialekterna som kan finnas. Detta kommer efteråt att diskuteras i diskussionsdelen, där 

enkätsvaren och till viss del den tidigare forskningen får bilda grunden till synen på dialekter 

inom denna uppsats. Här diskuterar jag också för dialekters relevans inom retoriken. Det gör 

jag genom att jag utvärderar resultaten av undersökningen, genom att ställa dessa mot 

särskilda retoriska teorier som kan tänkas ha relevans för dialektämnet. Teorierna är de som 

har redovisats i föregående avsnitt. I diskussionen kommer jag att resonera och diskutera 

kring den retoriska innebörden för attityder till dialekter, dialekters retoriska betydelse för 

talaren, och användandet av dialekter som retorisk resurs. 

 

5.1.1 Enkät 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt ut fyra dialekter som får stå som exempel 

för de värden, attityder och andra associationer som kan finnas i och kopplas till dialekter. 

Valet av dialekt har jag gjort av anpassningsbara och förutsättningsskapande skäl dels utifrån 

utformningen av min enkät och dels utifrån mig själv. Det var dessa dialekter jag känner att 

jag har bäst uppfattning om och därför bättre förståelse för värden inom, än om jag skulle ha 

valt dialekter där jag hade en högst bristfällig uppfattning om fonetik, lexikal uppbyggnad, 

tänkbara associationer och geografi. Småländska är ett sådant exempel. Det finns många olika 

småländska dialekter, det är inte lika tänkbart att lika många känner till de olika småländska 

dialekterna som många känner till den generella göteborgskan. Liksom inom småländskan 

finns olika variationer av den göteborgska dialekten och samma gäller för övriga fyra 

dialekter. Trots detta har jag själv bättre uppfattning om de fyra valda dialekterna, och tänker 

mig även att det är dessa dialekter som många andra i Sverige också har bättre uppfattning om 
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än andra svenska dialekter. Detta beror dels på att två av dialekterna används i två av Sveriges 

största städer och dels på att folk har enklare att geografiskt avgränsa och placera vissa 

dialekter bättre en andra, till de enklare hör norrländska och skånska. (Radovani 2000: 104) 

Dessutom får jag på så sätt med en dialekt från varje väderstreck. Oavsett hur det ligger till 

med det är det inte vad denna uppsats ska reda ut, och det är inte heller uppsatsens syfte att 

kartlägga vilka uppfattningar som finns om svenska språkets alla olika dialekter. De fyra 

valda dialekterna ska endast statuera som exempel för att undersöka värden, och attityder 

andra associationer i dialekter, för att på så vis ta reda på om och vilka olika uppfattningar 

som finns om dialekter och om personen som talar den dialekten. Enkäten är alltså utformad 

för att svara på de frågeställningar jag har om värden och attityder till dialekter. Detta för att 

kunna diskutera hur dialekt påverkar uppfattningen om talaren, vilka stereotyper som kan 

upptäckas samt om och i så fall hur dialekt kan användas som retorisk resurs.  

 Till hjälp har jag använt mig av Enkätboken av Jan Trost (2007) Där har jag framförallt läst 

om råd om hur frågor ska struktureras och urval väljas och avgränsas. Trost skriver i sin bok 

om standardisering och strukturering inom undersökningar. Det finns olika sätt att använda 

dessa begrepp på, och betydelsen kan skifta beroende på hur man ser på begreppen. Jag 

använder mig av Jan Trosts användningssätt. Kort förklarat så menas det att om en 

undersökning är högt standardiserad är allt likadant för alla frågepersoner. Alla får enkäten 

vid samma tidpunkt, omständigheterna är lika för alla, samma frågor ställs på samma sätt till 

alla som deltar, alla får samma svarsalternativ, och så vidare. Detta är vanligt förekommande i 

kvalitativa intervjuer. Med strukturering menas det att undersökningen följer en övergripande 

struktur. Enkätens frågor följer, och handlar om ämnet och inget annat. Kvalitativa 

undersökningar utmärks av låg grad av standardisering och hög grad av strukturering, medan 

omnibussar vanligtvis visar på motsatsen, de har en hög grad av standardisering och låg grad 

av strukturering (Trost 2007: 62-63). Enligt Trosts tabell som han ställt upp i sin bok, hamnar 

min undersökning i rutan för hög struktureringsgrad och låg standardiseringsgrad. Han skriver 

att detta är vanligt för de flesta vetenskapliga kvalitativa intervjustudier, och många 

observationsstudier (Trost 2007: 63). Enligt min egen mening skulle jag säga att 

standardiseringsgraden är på medelnivå i min enkät. Jag har både med fasta svarsalternativ, 

som gör enkäten mer standardiserad, men även öppna, som gör den mindre standardiserad. 

Enkäten delas ut på två olika institutioner: Södertörns högskola och Stockholms Universitet.  

 En gemensam nämnare är att alla enkätdeltagare befinner sig i Sverige och att majoriteten 

förmodligen känner till dialekterna som enkäten frågar om. En annan någorlunda gemensam 

nämnare är att de flesta av enkätdeltagarna bedriver akademiska studier vid ett högre lärosäte. 
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Det kan förekomma större åldersskillnader på vissa av enkätdeltagarna, och informanterna 

kommer vara av blandat kön. Dessa aspekter kommer jag inte att ta hänsyn till när jag 

utvärderar resultaten av enkäten, för att hålla mig i enlighet med avgränsningen. Något som 

dock har lagts mer fokus på, är den ort enkätdeltagaren har vuxit upp på. Detta för att se hur 

hög grad av svaren och värdena som representeras av stockholmare respektive de som 

kommer från annan ort. Detta är intressant för att se vilken regional vinkling enkäten har. 

Eftersom dialekt ibland omnämns i termen geolekt (Einarsson 2009: 213) och syftar på en 

geografisk vinkling anser jag att just den regionala faktorn kan vara av större vikt för denna 

uppsats, än andra bakomliggande faktorer. Dessutom är det, som Grönberg tar upp, troligt att 

andra faktorer utgör denna regionala uppfattning, att synsättet på olika dialekter utifrån den 

geografiska faktorn i sin tur beror på något mer än bara naturgeografisk betydelse. Radovani 

påpekar också den geografiska faktorn:  

 

Min undersökning kan sägas delvis bekräfta resultat i tidigare dialektsociologiska 

undersökningar. Den har också visat att informanternas attityder påverkas av regionala 

faktorer (Radovani 2000: 109).  

 

 Jag har tagit hänsyn till detta också mycket på grund av att uppsatsen är inom området 

retorik, där stor fokus läggs på mottagganpassning. Att se om svaren är specifika för en grupp 

som tillhör en särskild geografisk ort har en innebörd för mottagaranpassningen om dialekter 

skulle användas som retorisk resurs. Det är högst troligt att även andra faktorer har en 

innebörd för mottagaranpassningen, men vidare studier om vad dialekter har för betydelse för 

detta och hur dessa faktorer skulle kunna användas inom området får vara ett ämne för en 

annan studie. Jag ska inom denna uppsats koncentrera om mig på om dialekter uppfattas på 

olika sätt, vad för olikheter som finns och hur vissa dialektanvändare uppfattas. Ytterligare ett 

skäl till denna typ av avgränsning är att tiden inte räcker till, även om jag personligen tycker 

att det vore intressant att även undersöka dessa bakomliggande faktorer. Jag kommer inte att 

undersöka den geografiska aspekten mer, än att jag ser på varifrån mina informanter 

härstammar eftersom det kan ha en betydelse för deras attitydbildning för och uppfattning om 

dialekterna. 

 Innan jag delade ut enkäten jag här kommer att visa resultaten från, delade jag ut en 

elektronisk testenkät till några i min närhet. Detta för att se hur tydliga mina frågor var, hur 

stort engagemanget var till ämnet och de frågor jag hade, samt för att feltesta enkäten, innan 

den riktiga skulle delas ut. Det visade sig att jag behövde göra några ändringar från 

testenkäten till den riktiga.  
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5.1.2 Vad har testenkäten visat? 

Enligt testenkäten svarade de flesta på liknande vis. Frågorna som handlade om 

informanternas värderingar inom dialekterna fick oftast korta svar, mest bara ett ord, och det 

gick att urskilja ett mönster om attityderna till de olika dialekterna. I testenkäten hade jag med 

frågan: ”Uppfattar du en person på olika sätt beroende på vilken dialekt denne talar? Motivera 

varför!” men tog sedan bort den.  Anledningen till att jag inte vill ha med frågan i den slutliga 

enkäten var för att den kan begränsa de övriga frågorna på så sätt att den sätter en sorts 

standard för hur svaren kommer bli på följande frågor. Om de svarar nej på den första frågan 

kommer de svara nej på resten av frågorna. Då begränsar enkäten sig till det medvetna planet, 

och utesluter den faktor att de undermedvetet kan bli påverkade av dialekter. Om den frågan 

inte står med får enkätdeltagarna tänka efter och svara på de värden de finner i dialekterna. 

Om de tycker att de finner olika värden i dialekterna är frågan implicit besvarad. Jag lade 

istället till svarsalternativet ”Ingen uppfattning”, om de inte tyckte sig finna något värde till 

dialekten. De fick också en fri yta att skriva egna synpunkter på.  

 Vidare tog jag bort frågan ”I vilken situation känner du dig som mest påverkad av någon 

annans dialekt?” eftersom den upplevdes som svårförstådd och tvetydig. Frågan ”När 

påverkar dialekten dig som starkast, när du ser personen som talar dialekt eller när du bara hör 

dennes röst?” fick istället stå som representant för de svar jag är ute efter. Frågan är på detta 

sätt mer konkret. Visserligen kan frågan presupponera att enkätdeltagarna blir påverkade av 

dialekter, men det jag framförallt tänkte på när jag lade till den här frågan var det som 

Andersson skrev, om att vi knyter åsikter till fonem. Det kan vara intressant för att se hur 

detta verkar inom dialekter. Blir denna faktor förstärkt av att bara höra fonemen, eller är den 

starkare när vi ser personen som uttalar dem? Efter denna fråga lade jag även till följdfrågan 

”Vad beror det på?” för att få ett utförligare svar. Detta vara intressant om man skulle använda 

dialekt som retorisk resurs. Genom vilket medel skulle själva dialekten då ha som mest 

påverkan? 

 Enkätboken avråder från öppna frågor, då dessa medför en risk för att personer som får 

enkäten inte orkar svara särskilt utförligt, eller inte orkar svara alls (Trost 2007: 74, 76) Trots 

detta valde jag att ställa öppna frågor. Detta för att inte begränsa svarsalternativen och vinkla 

synsätten på dialekter utefter min egen uppfattning. Det kan tänkas att det finns åsikter om 

dialekter som jag själv inte kommit att tänka på, utan öppna frågor kan jag inte få tillgång till 

dessa åsikter och lika stor vidd av svarsalternativ. Dessutom får enkätdeltagarna en chans till 

att motivera sina svar, som tjänar min uppsats syfte. Dock har jag inte gjort hela enkäten på 

detta sätt. Då jag var bekymrad över risken att få för få svar, eller ett för lågt engagemang av 
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enkätdeltagarna valde jag att använda mig av fasta svarsalternativ på frågan ”Hur uppfattar du 

en person som talar någon av följande dialekter?” Detta för att jag tänkte att det var på så vis 

mer sannolikt att enkätdeltagarna överhuvudtaget svarar på enkäten. Jag lade däremot till ett 

svarsalternativ där enkätdeltagarna fick skriva ett eget, fritt svar, för att inte begränsa svaren 

helt och hållet. Jag lät frågorna ”Vad tycker du att dialekten förmedlar?” och ”Vad associerar 

du till dialekten?” stå kvar som öppna frågor, för att dels få med en kvantitativ sida av enkäten 

och dels en kvalitativ. Det gjorde jag för att få reda på så mycket som möjligt om 

enkätdeltagarnas uppfattning om dialekterna. De öppna frågorna skulle ge en djupare 

förståelse för attityderna och om informanterna inte orkade svara på de öppna frågorna tänkte 

jag att de åtminstone skulle orka kryssa i svarsalternativen på de slutna, vilket visade sig 

stämma.  

 Den kvantitativa delen av enkäten är uppbyggd efter topikerna karaktärsattribut, känslor 

och karaktärsegenskaper. Dessa är överordnade topiker. Jag har gjort så för att få en bättre 

struktur i enkätsvaren, och för att göra det mer överskådligt. Sedan i diskussionen kommer jag 

främst att fokusera på de specifika värden som betecknar de övergripande topikerna för de 

olika dialekterna, eftersom jag anser att det är skillnaden i värdena som är mest intressant för 

definitionen av dialekter inom denna uppsats. Den kvalitativa delen är också delvis uppbyggd 

efter dessa överordnade topiker, för att kunna undersöka om det finns värden gemensamma 

för båda delarna av enkäten. Dessutom kommer jag inom den kvalitativa delen att ta hänsyn 

till andra ord och värderingar som kan förekomma inom dialekterna, för att se vilken bild av 

dialekten dessa kan skapa. Förmodligen kommer flera andra, mer specifika topiker att 

upptäckas. Hur pass specifika topikerna är kommer att variera. Det kan tänkas att de flesta 

topikerna inom dialekterna blir ganska specifika, eftersom det handlar om dialekternas 

uppfattning på detaljnivå.  

 

6. Resultat 

 

I enkätundersökningen var det 35 deltagande. Flera av enkätdeltagarna kommer från många 

olika delar av landet, från Kiruna ner till Helsingborg. Majoriteten av enkätdeltagarna är dock 

uppvuxna i Stockholm och talar stockholmska. Därmed får denna undersökning en viss 

regional vinkling, perspektivet utgår framförallt från stockholmares syn på dialekter. Det hade 

varit intressant att ta reda på om värderingarna till dialekterna varierar beroende på geografisk 

ursprungsort, och hur, men eftersom jag söker den generella, samlade attityden till dialekterna 
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hos mina enkätdeltagare tjänar inte denna aspekt mitt direkta syfte. Däremot är det ett 

intressant ämne för fortsatta studier.  

 Till att börja med ska jag utvärdera den delen av enkäten som är mer kvantitativt inriktad, 

nämligen den med fasta svarsalternativ. Efter detta kommer jag att sammanställa den mer 

kvalitativa delen, där enkätdeltagarna fått öppna frågor. I denna del kommer jag att undersöka 

vilka värden som förekommer, för att se om den stämmer överens med resultaten från den 

kvantitativa delen. För varje dialekt utvärderar jag vilka värderingar och attityder som finns 

genom att se på vilka ord, eller värden som är mest förekommande och representerade av flest 

enkätdeltagare. De flesta av värdena går in under topikerna jag redovisade tidigare, nämligen 

karaktärsattribut, känslor och karaktärsegenskaper, men det finns även andra topiker, som jag 

kommer att redovisa för i den kvalitativa delen. 

 

6.1 Kvantitativ del 

Den dialekt vi verkar ha bäst uppfattning om, det vill säga där uppfattningarna och värdena 

stämmer som mest överens med varandra mellan deltagarna, är göteborgskan. Nästan alla 

enkätdeltagare tycker att göteborgskan är skämtsam och glad, väldigt många tycker också att 

den är lättsam. Tätt efter göteborgskan är norrländskan den dialekt där många är eniga om 

dess attityder och värden. Norrländskan är framförallt lugn och lantlig. Stockholmskan 

kommer därefter, där den definieras av enkätdeltagarna främst som överlägsen. Efter detta 

börjar attityderna och värdena inom dialekterna variera mer, men de värden och som är 

vanligt förekommande inom stockholmskan näst efter överlägsen, är kaxig och nonchalant. 

Den dialekt som enkätdeltagarna verkar ha sämst uppfattning om, eller i alla fall vara minst 

entydiga om är skånskan. Skånskan anses mest som glad och ganska många ser den även som 

lantlig och hemtrevlig. Det är dock den enda dialekten som fått värdet elak. Här visar jag de 

10 mest framträdande värdena för varje dialekt. För fullständiga resultat, se bilaga 1-6.  

 

6.1.2 Göteborgska: 1. Skämtsam (29), 2. Glad (28), 3. Lättsam (18), 4. Stolt (16), 5. Snäll 

(15), 6. Hemtrevlig (14), 7. Lättsinnig (13), 8. Kaxig (7), 9. Pålitlig (7), 10. Överlägsen (6) 

 

Utifrån dessa resultat har göteborgskan mest värderingar som signalerar positivitet. Dialekten 

i sig är positiv och enkel samtidigt som den är stolt. Göteborgskan betraktas också som snäll 

och pålitlig. Dock finns mer negativt betingade värden också med, eftersom den kan bli sedd 

som kaxig och överlägsen. Den göteborgska dialekten är den enda av dialekterna som inte har 

fått värdet tråkig. Överlag är göteborgskan alltså en dialekt förknippat med glädje.  
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6.1.3 Norrländska: 1. Lugn (28), 2. Lantlig (22), 3. Hemtrevlig (16), 4. Snäll (15), 5. 

Förtroendeingivande (15), 6. Trovärdig (15), 7. Pålitlig (14), 8. Klok (12), 9. Slö (11), 10. 

Lättsam (11) 

 

Norrländskan värderas som lugn och lantlig. Det är en dialekt som ger en känsla av 

hemtrevnad och vänlighet. Det är också den dialekt som är mest förtroendeingivande av alla. 

Det verkar som att enkätdeltagarna placerar stor tillit hos personer med norrländsk dialekt. 

Dock har den även fått ett omdöme som skiljer sig från de andra, nämligen slö. Kanske en 

produkt av lugnet eller att dialekten har ett långsamt tempo. Norrländskan är den enda 

dialekten som inte blivit tilldelad värdena prestigefull och egoistisk. 

 

6.1.4 Stockholmska: 1. Överlägsen (20), 2. Kaxig (16), 3. Nonchalant (16), 4. Professionell 

(15), 5. Stolt (12), 6. Prestigefull (11), 7. Egoistisk (9), 8. Intelligent (9), 9. Seriös (9), 10. 

Allvarlig (8) 

 

Utifrån dessa resultat om stockholmskan verkar dialekten värderas som ganska dryg och 

jobbig. Det finns dock värden som väger upp den uppfattningen. Den är överlägsen och kaxig, 

men samtidigt signalerar den professionalitet, intelligens och seriositet. Det finns även en del 

prestige i dialekten. Stockholmskan är också den enda dialekt som inte blivit beskriven som 

ointelligent, prestigelös, slö, snål och lantlig.  

 

6.1.5 Skånska: 1. Glad (17), 2. Lantlig (14), 3. Hemtrevlig (13), 4. Skämtsam (11), 5. Stolt 

(9) 6. Lättsam (8), 7. Kaxig (8), 8. Lugn (7), 9. Snäll (7), 10. Lättsinnig (7)  

 

Som vi kan se har enkätdeltagarna blandade värderingar om skånskan i högre grad än hos de 

övriga dialekterna. Skånskan är överlag, liksom göteborgskan glad och skämtsam, men mer 

lantlig och hemtrevlig. Dialekten är lugn, snäll och lättsinnig samtidigt som den är kaxig. Det 

är som jag tidigare tog upp också den enda dialekten som fått värdet elak. Det är även den 

enda dialekten som inte fått värdet klok. 
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6.2 Kvalitativ del 

Nu kommer vi över till den mer kvalitativa delen. Här kommer jag att ta upp frågorna där jag 

först frågar vad enkätdeltagarna tycker att dialekten förmedlar, och sedan vad de associerar 

den till. Den första frågan är mer attitydinriktad för att försöka få utförligare svar om 

attityderna, och täcka sådant jag själv kan ha missat i den tidigare delen. Här är svaren mer 

skilda, och liknande värden presenteras i olika ord. Dock går ett mönster att urskilja bland 

dessa ord som konnoterar ungefär samma sak. Eftersom jag har begränsat med utrymme i 

denna uppsats kommer jag här att redovisa de ord och värden som verkar stämma bäst 

överens med varandra, för att försöka skapa en helhetsbild av attityden till dialekten. Den 

andra frågan är framförallt till för att samla upp andra eventuella topiker förutom de 

övergripande (se sida 24). Det förekommer dock värden och attitydyttringar passande de 

övergripande topikerna i andra frågan, på samma sätt som andra sorters värderingar passande 

andra, mer specifika topiker förekommer i första frågan. Eftersom värdena och 

associationerna är blandade och skulle ta stor plats att rangordna en och en beskriver jag 

denna del fullständigt i löptext. En fullständiglista över alla ord, associationer och värden 

finns med som bilaga. Se bilaga 7-10. 

 

6.2.1 Göteborgska  

Här ser vi att de flesta värdena hör ihop, det är några få värden som skiljer sig, men de flesta 

påminner om varandra. Det är främst värden så som glädje, energi och god inställning till 

andra och sig själva. Samtidigt som dialekten förmedlar energi förmedlar den ett lugn, 

dialekttalarna är exempelvis laid back och nöjda. Det anses dessutom vara en stolt dialekt. 

Värdena stämmer bra överens med den kvantitativa delen. Vad gäller resten av 

associationerna förekommer främst ord som kan placeras in i topikerna hav och kust, så som 

fisk och fiskare, sjömän och segling. Förutom detta kan vi urskilja samhällsklasser i ord som 

arbetarklass, överklass och klassklyftor. Namnet Glenn har också lyfts fram. 

 

6.2.2 Norrländska 

Här ser vi återigen värden som kan indikera lugn, så som själva värdet lugn, men också 

hemtrevnad, avslappnad, chill samt trygghet, ett värde som många placerade in i dialekten. 

Dialekten fick också värden som tydde på passitivitet, exempelvis fåordig, ointresserad, 

omedgörlig, socialt ointresse, slö, sävlighet, tröghet och tystlåten. Sammanfattat verkar 

dialekten upplevas som en lugn och trygg dialekt, men med en sorts social passitivitet. Flera 

andra associationer till dialekten verkar kunna placeras in under topiken natur. Det är 
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beteckningar så som skog, snö, fjälliv, natur, naturmänniskor, sjöar och vinter. Ord som kan 

konnoteras till topikerna lantbruk och hantverk fanns också, så som landet/landsbygd, traktor, 

såga och skoter. Till sist fanns ytterligare en större topik jag tyckte mig finna, nämligen 

alkohol, flera uppgav att de associerade hembränt och norrlands guld till dialekten. 

 

6.2.3 Stockholmska 

Inom stockholmskan har jag funnit liknande värden som i den kvantitativa delen. Här finns 

ganska många fler värderingar än de jag tar upp här, men dessa verkar stämma bäst överens 

med varandra. Överlag är synen på stockholmskan lik den i den kvantitativa delen. Det är en 

dialekt som verkar vara egoistisk och skrytig samtidigt som den är duktig och intelligent. 

Värden så som kaxig, överlägsen, prestige, snobbig, ytlighet, självupptagen och dryg finns i 

dialekten, men också väluppfostran, intelligens, professionalitet, världsvana, driv, kvickhet 

och målmedvetenhet placeras här. Annat som associerats till dialekten handlar mycket om 

stadsmiljö, det är ord som huvudstad, mångfald och storstad. Många av dem knyts också till 

överklass och/eller pengar: snobbig, brats, negativ finansperson, rika människor, överklass. 

Jag tycker mig också finna flera ord som kan konnoteras till topiken utseende: snygg, 

välklädd och trendkänslig. 

 

6.2.4 Skånska 

Den skånska dialekten förmedlar och värderas även här med glädje och lantlighet med värden 

så som glädje, vänlighet, gemyt och lantlig. Dock värderades dialekten med en betydligt mer 

negativ klang här, då värden så som dumhet, tröghet, flummiga, gnällig, dryg, jobbigt intryck, 

hotfull, obildad, ointelligent, osäkerhet och slafsig placerades i dialekten. I förhållande till 

dessa värden värderades dialekten som mer negativ. Det fanns fler värden som kan signalera 

negativitet än positivitet i denna del av undersökningen. De övriga associationerna jag fann i 

dialekten tycktes handla mest om vad man skulle kunna klassa under topikerna lantlighet 

och/eller jordbruk: bonde/bönder, jordbruk, bybor, landet/lantliv, ängar, odlingar, och 

traktorer. Det fanns även vissa associationer som tydde på politiska frågor: feminism, rasism 

och SD (Sverigedemokraterna). 

 

6.3 Visuell eller auditiv påverkan? 

Sista frågan i undersökningen om enkätdeltagarna blir mest påverkade av dialekt när de både 

hör rösten och ser personen, eller blir som mest påverkade när de bara hör rösten, gav flest 

enkätdeltagare svaren att de blir starkast påverkade av dialekten när de bara hör rösten, där 
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den mest förekommande motiveringen var att kroppsspråket och utseendet kan distrahera, och 

att de bildar sin egen uppfattning om personen som talar utifrån utseendet. För fullständiga 

resultat, se bilaga 11. 

 

6.4 Konkluderande kommentar 

Till stor del stämmer omdömena om dialekterna överens i de två delarna av enkäten, men 

vissa värderingar tillkom i den senare delen. Jag kommer här att redovisa den bild av 

dialekterna som verkar starkast eller mest förekommande, sett ur min enkätundersökning. Jag 

börjar med värdena som kan beteckna de övergripande topikerna karaktärsattribut, känslor 

och karaktärsegenskaper. 

 Resultatet av de två delarna tillsammans är att göteborgskan framförallt är skämtsam och 

glad, men den är också stolt, samt ger intryck av lugn och förnöjdsamhet. Norrländskan har 

ett väldigt lugn över sig. De allra flesta tyckte att detta var karaktäristiskt för dialekten. Näst 

efter lugn är den trygg, följt av lantlig och även en sorts social passitivitet, eller socialt 

ointresse. Den stockholmska dialekten är överlägsen och kaxig i båda fallen, men den 

signalerar också professionalitet och intelligens. Skånskan är också en glad dialekt som också 

förmedlar lantlighet. Dock fick den en mer negativ laddning i den senare delen eftersom 

informanterna där skriver att de tycker att den förmedlar värden som kan tyda på ointelligents, 

så som dumhet, tröghet och ointelligent. Dialekten värderas även som något obehaglig utifrån 

värden som hotfull, dryg och jobbig. Därmed skulle man kunna se skånskan som en något 

kluven dialekt, som både förmedlar glädje och vänlighet samtidigt som den förmedlar något 

som kan definieras ungefär som obehaglighet.  

 Om man ska jämföra dessa resultat med den tidigare forskningen, däribland de 

undersökningar som Andersson och Radovani bedrev, stämmer resultaten ganska väl överens. 

Den tidigare forskningen visade att dialekterna i nord och väst värderas högre än de i syd och 

öst. Det finns som synes likheter i min undersökning också. Göteborgskan och norrländskan 

fick framförallt värden som kan konnoteras till positivitet. Vissa värden är mer eller mindre 

neutrala i denna aspekt, men om någon bedömning ska göras verkar de flesta luta åt det 

positiva hållet. Stockholmskan och skånskan fick däremot fler värden som ofta inte kan ses 

som lika positiva, även om det fanns vissa mer positiva värden i dessa dialekter med. I 

jämförelse med de andra dialekterna i undersökningen var dock dessa dialekter de mindre 

populära. Jag kommer att ta upp mer om den tidigare forskningen i diskussionen.  

 Enkäten visar också att det även fanns andra värden som tillskrevs dialekterna, där några 

specifika topiker var mer framträdande inom vissa dialekter. Stockholmskan konnoterade 
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mycket som skulle kunna beteckna topikerna utseende, stadsmiljö och överklass/pengar. 

Specifika topiker för norrländskan var natur, lantbruk, hantverk och alkohol. Till 

göteborgskan fanns mycket som skulle kunna beteckna topikerna hav och kust och 

samhällklasser. Till skånskan fanns mycket som skulle kunna gå in under topikerna lantlighet 

och/eller jordbruk samt politik. Detta är ganska specifika topiker. Om man skulle placera in 

dessa i överordnade topiker kan man se det som att gemensamt för alla dialekter är i viss mån 

topiken miljö: stadsmiljö, natur, hav och kust, lantlighet. Uppfattningarna om dialekterna 

verkar alltså grunda sig till viss del på geografiska faktorer. Det är dock de specifika 

miljöerna för varje dialekt som kommer att vara intressanta för diskussionen. 

 Slutligen kan något sägas om enkätfrågan som ställdes om när dialekten påverkade som 

mest: Bara auditivt, eller både auditivt och visuellt? Jag kommer inte att dra några längre 

slutsatser här, eller diskutera frågan vidare, men något som kan nämnas är att eftersom det 

visade sig att de flesta enkätdeltagare blev som mest påverkade av att bara höra dialekten, och 

tyckte att deras uppfattning om dialekten kunde distraheras av att se personen som talar 

dialekten så kan det tänkas att ett medel där bara det auditiva förmedlas kan vara som mest 

effektivt, exempelvis radio. Jag kommer dock som sagt inte diskutera vidare kring svaren på 

denna fråga, utan låta detta stå som en eventuell utgångspunkt för vidare forskning om 

mottagaranpassning. 

 

7. Diskussion 

 

Hittills ser jag att frågeställningen om vad som konnoteras till dialekter har blivit besvarad. 

Det är resultaten av enkäterna som står som svar för den frågan. Vidare i diskussionen 

kommer jag att svara på resterande frågeställningar. Detta gör jag genom att diskutera vad 

dialekter och resultaten av enkäten kan ha för betydelse inom de retoriska teorierna jag 

tidigare tog upp. Jag kommer att börja med attitydbegreppet, för att sedan gå över till ethos 

och persona. I slutet av diskussionen tar jag upp fältteorin och retorisk agens. På så sätt ämnar 

jag att svara på vilken retorisk betydelse dialekter har för talaren, samt om och hur dialekt går 

att använda som retorisk resurs. Nästa fråga är om den retoriska innebörden för de attityder 

som finns till dialekterna, hur blir de retoriskt relevanta?  
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7.1 Dialekt och attityd 

Enligt den tidigare forskningen har vi åsikter, attityder och värderingar om uttal, vi fäster våra 

åsikter i fonemen. Dialekter är enheter av olika språkliga variationer, med olika sorters uttal 

och fonem. Därmed bör vi ha olika attityder till olika dialekter. Som vi tidigare i uppsatsen 

gått igenom, har just detta undersökts inom den tidigare forskningen, som kommit fram till 

resultat som tyder på att vi fäster olika attityder till olika dialekter. Något annat jag tidigare 

tog upp är att attityder också grundar sig på värderingar och om vi ser till min 

enkätundersökning finns det värderingar i dialekter. Även detta borde intyga att det finns 

attityder till dialekterna. Aristoteles känslokategorier verkar gå hand i hand med de känslor, 

eller värden, som jag via enkäterna fann i dialekterna. Det är främst känslor som dialekterna 

verkar förmedla, och Mral ser Aristoteles känslokategorier som att han underförstått berör 

attitydaspekten. (Mral 2010: 8) Slutsatsen jag drar här, är att attityder alltså är förmedlade 

känslor och värderingar till något eller någon. Detta stärks i att Burke ser attityd som ett sjätte 

element till sin pentad. Attityd är ”hur”, alltså sättet, någonting utförs på, exempelvis ett 

yttrande. Utförs det med våldsamhet, osäkerhet, argsinthet, glädje eller någon annan 

känslokvalité?  (Mral 2010: 10) Utifrån detta ser jag attityder som ett känslobetingat begrepp, 

mer betecknat av personlighetsdrag så som karaktärsattribut och känslor än erfarenheter och 

kompetens, som jag ser mer som logosbetingat. Mral skriver också att attityder kan 

understryka ett annat logosbetingat budskap (se kap. 4.1), vilket borde tyda på ett avstånd 

mellan attityd och logos, samtidigt som de kan samverka. Det är dock ett relativt komplext 

begrepp, eftersom det beskriver ”hur” någonting utförs, och eftersom någonting kan utföras 

med expertis eller kompetens borde även dessa värden tillhöra attitydbegreppet. Med detta 

invägt väljer jag att tala om attityd i bemärkelsen att begreppet har betoning på 

personlighetsdrag, attribut och känslor, men att även egenskaper i form av kompetenser och 

erfarenheter i viss mån kan medverka till formningen av en attityd. Dock är det värt att 

återigen poängtera att jag ser det som att känslor och personlighetsdrag är det som 

huvudsakligen uttrycks i en attityd. Därmed ser jag också attityd som en övergripande topik 

för dessa beståndsdelar.  

 Något annat som är viktigt att klarlägga är att när jag skriver om attityder till dialekter så 

syftar jag inte på att alla människor har en gemensam bild av och attityd till dialekterna. 

Denna kan skifta efter bland annat geografiska och sociologiska faktorer. Därför skapas 

attityden till dialekten av de specifika lyssnarna, den specifika målgruppen. Dialekten svarar 

mot de värderingar och attityder lyssnarna har om den. Eftersom attityderna skiljer sig åt, 

placerar vi alltså egna värderingar i dialekten och uppfattar talaren på det sättet vi tycker att 
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dialekten förmedlar. Därmed kan dialekttalaren uttrycka attityder via dialekten, men dessa 

attityder som vi finner hos talaren reflekterar våra egna attityder. Dialekternas attityder är inte 

epistemiska, de varierar beroende på vem som lyssnar och dömer. Därför förmedlar 

dialekterna från början ingen egentlig attityd, utan lyfter fram de värderingar och attityder 

lyssnaren har till den specifika dialekten. Dialekttalaren förmedlar alltså attityder, men de 

placeras där av lyssnaren. Brigitte Mral kommenterar Michael Billigs attitydbegrepp:  

 

Det man är ense om i ett samhälle, det som är common sense, generar inga attityder. 

Samtidigt, menar Billig, skiftar common sense och kontrovers över tid. Det som man är 

ense om i en tidsperiod kan man bli oense om i en annan, exempelvis frågan om 

kristendomens respektive Darwins syn på evolutionen. I andra termer skulle man kunna 

säga att det som är doxa i ett samhälle, värderingar som är självklara och inte 

ifrågasätts, är inte grund för attityder. Samtidigt är doxa en process; fördomar, 

värderingar etc. kan alterera över tid (Mral 2010: 12). 

 

 Dialekter är inte doxa, uppfattningen av dialekterna är inte epistemiska. Det kan de inte 

vara eftersom uppfattningen om dem skiftar. Därför kan de förmedla olika attityder beroende 

på vem som är mottaggare. Mral skriver också, att bedömning av attityder är en 

tolkningsfråga underkastad hermeneutiska principer och att lyssnaren, eller kritikern, reagerar 

individuellt och utifrån sin egen förförståelse på den retoriska apellen. Olika mottagare kan 

tolka och uppfatta attityder på olika sätt. Hon skriver att den attityd man kan tolka in ett 

yttrande förmedlar känslor och underliggande värderingar och att det är inte bara det som sägs 

manifest som påverkar, utan även det som indirekt förmedlas (se kap. 4.1). Även Kjelsen 

skriver att vår reaktion på retorik utgörs av den attityd vi intar till retoriken och avsändaren. 

Attityden som vi intar beror på hållningar, övertygelser och värderingar hos oss som 

mottagare. (Kjeldsen 2008: 345) Nåväl, tillbaka till vad attityderna kan ha för påverkan. Det 

är även nu som jag i resten av diskussionen kommer att svara på mina sista frågeställningar: 

Vilken retorisk betydelse dialekter har för talaren? Kan man använda dialekter som en retorisk 

resurs, utifrån de resultat jag får fram? 

 Som jag beskrev i kapitel 4.1, är attityder det som enligt Burke föregår en symbolisk 

handling och kan skapa reaktioner och handlingar. Attityder påverkar hur våra lyssnare 

reagerar på det vi säger, utefter hur vi säger det, alltså med vilken attityd. Säger vi något med 

glädje är det tänkbart att vår publik uppfattar oss som positivt inställda, både som person och 

till det vi talar om, vi har en positiv attityd:  
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Attityd som hållning och inställning till situationen, publiken och saken är helt 

avgörande för hur budskapet transfereras till mottagaren och hur det tas emot (Mral 

2010: 29). 

 

 Både Burke och Cicero skriver att man kan uttrycka en särskild attityd för att få ett önskat 

svar, eller reaktion. Cicero menar, som jag tog upp tidigare, att talaren omöjligen kan få 

lyssnaren att känna vissa känslor, om inte dessa finns hos talaren. Eftersom dialekterna kan 

uttrycka attityder, borde dessa kunna förmedla och styra reaktioner bland sina lyssnare. Den 

göteborgska dialekten exempelvis, förmedlar enligt min enkät en positiv attityd, och 

majoriteten av enkätdeltagarna var positivt inställda till den. Det kan göra att det som 

personen med göteborgsk dialekt säger, kan uppfattas som mer positivt än om någon med 

exempelvis stockholmsk dialekt skulle säga det eftersom stockholmskan har en överlägsen 

och kaxig attityd, sett efter de värderingar som enkätdeltagarna placerade i dialekten. Detta 

kan då enligt Burkes och Ciceros resonemang, göra att även lyssnarna blir positivt inställda 

till personen och/eller saken denne talar om (se kap. 4.1). Dock är även attityden till 

stockholmskan som sådan, att dialekten till stor del förmedlar professionalism. Trots att 

personen med stockholmsk dialekt skulle låta överlägsen och kaxig, så skulle den kunna 

förmedla kompetens i högre grad än göteborgskan. Att en talare verkar kompetent, kan 

påverka denne på så sätt att han/hon kan få förtroende inom ämnet för kompetensen. Detta ska 

vi nu se närmare på. 

 

7.2 Dialekt och ethos 

Eftersom talaren genom användandet av bland annat ord och röst formar sig själv och sin 

person, och dialekter kan ses som enheter av språkliga variabler, däribland just ord och röst, 

borde dialekter medverka till formningen av talarens ethos. Ethosinnebörden bör få 

förstärkning av att dialekter kan uttrycka och bli tilldelade attityder, som utgörs av bland 

annat ord och röstanvändning. Detta har en retorisk påverkan på både talare och mottagare, 

om vi ska se till diskussionen hittills. Som jag tidigare nämnde skriver också Mral, att 

attityder är centrala för talarens framtoning (se kap. 4.1). Till synes finns det förutom 

attityder, andra, olika sorters värderingar och associationer till dialekter. Av enkäten att visa 

förknippar vi en särskild dialekt med värden och associationer som kan beteckna särskilda 

topiker. Till norrländskan associerar enkätdeltagarna exempelvis sådant som kan beteckna 

topiken natur. Kjeldsen skriver, som jag tog upp i kapitel 4.2, att om talarens ethos tilldelas 

trovärdighet och kompetens inom en viss sak, kan talaren använda sitt ethos i sakinriktad 

kommunikation för att vinna åhörarnas samtycke. Detta borde betyda att dialekter är 
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ethosstärkande för det specifika området, eller topiken dialekten förknippas med. 

Stockholmskan verkar förknippas med topiken utseende, alltså skulle denna dialekt kunna 

stärka en talares ethos genom att tala stockholmsdialekt i en kontext där utseende är av vikt. 

Möjligtvis när det rör sig om mode- och trendämnen. Samma sak borde gälla attityder i 

bemärkelsen känslor, attribut och andra liknande personlighetsdrag. Enkätdeltagarna 

förknippar exempelvis norrländskan med personlighetsdraget lugn. Som jag tidigare skrev, 

har de flesta empiriska studier av inledande ethos just visat att en talares bakgrund och 

personliga egenskaper har större inverkan på attityder, ju högre relevans inom det aktuella 

ämnet denna bakgrund och egenskaper har. I en kontext där talaren förväntas ha en skämtsam 

och glad framtoning skulle den göteborgska dialekten därför kunna passa. Eventuella 

erfarenheter och kompetenser associerade till dialekten borde för övrigt kunna tillföra en 

logosförstärkning till talarens ethos, eftersom dessa kan indikera kunskap. Talaren som person 

behöver nödvändigtvis inte tala dialekten, det behöver så att säga inte vara hennes ”riktiga” 

dialekt, eller ursprungliga dialekt, så länge talaren kan förmedla dialekten på ett autentiskt 

sätt. Det vill säga att lyssnarna kan identifiera dialekten, och att talaren bemästrar dialekten så 

att det inte blir för uppenbart att han/hon imiterar den eller att det överhuvudtaget låter så 

långt ifrån dialekten att det blir löjligt. Som jag också tog upp i kapitel 4.2, medverkar 

autencitet till talarens trovärdighet. Talaren ska inte bara ge sken av att denne är på ett 

speciellt sätt, han eller hon ska verkligen vara på det sättet. Vad kan då hända om talaren blir 

avslöjad, om det kommer fram att dialekten som talaren talar inte är dennes egentliga dialekt? 

Det skulle kunna innebära att autenciteten brister och att talaren framstår som mindre 

trovärdig. Om talaren ljuger om dialekten, vad mer är det som denne inte berättar om sig 

själv? Konsekvenserna behöver dock inte vara lika illa om det redan är underförstått att 

dialekten inte är talarens riktiga dialekt, exempelvis när komiker använder dialekt för att 

skämta. Dialekter skulle kunna bidra till autenciteten, tack vare de värderingar och 

föreställningar som finns om dialekter. Om talaren lyckas använda dialekten på ett autentiskt 

sätt, kan denne ta dialekten som sitt persona. 

 

7.3 Dialekt och persona 

Som vi just gått igenom kan särskilda personlighetsdrag och egenskaper tjäna talarens ethos i 

en retorisk situation. Dessa kan variera mellan olika situationer, vissa stunder kanske en talare 

med en eller flera sorters specifika erfarenheter och personlighetsdrag gör bäst effekt på 

lyssnarna. Det är inte alltid som talare personligen kan uppfylla alla dessa karaktärs- och 

egenskapskriterier, men talaren skulle kunna iträda en roll som kan. Talaren kan då anta ett 
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persona. Personat kan hjälpa till att ge talaren de egenskaper och attribut som skulle vara 

favorabla för den retoriska situationen och lyssnarna. Det är här dialekter kommer in. 

Eftersom dialekter förknippas med olika egenskaper, attribut och andra karaktärsdrag, borde 

talaren kunna anamma dessa karaktärsdrag genom att på ett trovärdigt sätt ”klä på sig” en 

särskild dialekt, och på så sätt få ett ethos väl anpassat efter den retoriska situationen. Det är 

inte bara särskilda karaktärsdrag som talaren kan hämta från dialekten, utan också annat som 

associeras till den, exempelvis yrken, miljöer, kompetensområden eller andra topiker.  

Norrländskan har utifrån min undersökning en koppling till naturen i betydligt högre grad än 

stockholmskan. Den senare dialekten skapar stor kontrast i denna aspekt då nästan ingenting 

som kan beteckna natur associeras till denna. Därför borde detta ge talaren med norrländsk 

dialekt mer autencitet i frågor om exempelvis kompetens och/eller erfarenhet inom 

naturområdet. Att en person med norrländsk dialekt antar rollen som fjällguide kan tyckas 

mer passande än att en stockholmare gör det, utefter de värderingar och associationer som 

gjort till dialekterna i enkäten. Det kan i sin tur bero på att personer med norrländsk dialekt 

förmodligen oftast är uppvuxna i Norrland, där det finns betydligt fler fjäll och än vad det gör 

i stockholmsregionen. Anledningen till varför denna uppfattning kan finnas är dock inget jag 

ska behandla här och nu.  

 Något som ska nämnas i detta sammanhang är att föreställningar om dialekter som tas upp 

här är stereotyper. Det går inte att säga att alla norrlänningar är lugna och kunniga inom 

naturområdet, att alla stockholmare är överlägsna, alla skåningar är glada eller elaka och att 

alla göteborgare är skämtsamma. Jag utgår från den bild mina 35 enkätdeltagare har förmedlat 

via enkätundersökningen, och den föreställning, eller stereotypa föreställning som verkar 

finnas om dialekterna och dess talare. Det är dock tänkbart att många har en uppfattning om 

dialekter, oavsett om den är riktig eller inte. Om mina enkätdeltagare hade varit talarens 

publik hade detta persona förmodligen passat, eftersom dessa föreställningar om dialekten 

fanns just hos dem.  

 Genom att svara på lyssnarnas föreställningar och förväntningar om dialekten, följer även 

talaren decorum, som bör följas för att inte väcka lyssnarnas anstöt. (Kjeldsen 2008: 82) Man 

skulle nästan kunna säga att man placerar rätt dialekt till rätt kontext och därmed följer 

decorum, i alla fall det som är decorum för dialekten för sin specifika publik. Det är här en del 

av talarens trovärdighet kan stärkas. Kjeldsen skriver att uttrycksformen måste passa till 

innehållet och citerar Aristoteles som skriver att vi verkar ”övertygande på åhörarna om stilen 

är anpassad till ämnet” (Aristoteles 2006: 7.4) (Kjeldsen 2008: 78). Det kan också tänkas att 

decorum skulle kunna brytas för att skapa en retorisk effekt. Förväntningarna bryts och 



36 

 

publiken förvånas, de grips av något de inte hade räknat med och decorumbrottet skulle på så 

sätt kunna skapa nya infallsvinklar. Det kan också tänkas att det i vissa fall upplevs som 

provocerande. I vilket fall får troligen den retoriska handlingen uppmärksamhet, men vad den 

slutliga effekten skulle vara av detta är svårt att säga. 

 

7.4 Dialekt inom fältteorin 

Vad kan detta då betyda inom Bourdieus fältteori? Som jag tog upp i tidigare forskning, 

skriver Grönberg i sin avhandling om gruppidentitet, att den kan påverka eventuella 

språkförändringar individer i en grupp anammar eller tar avstånd ifrån. Här skulle en parallell 

kunna dras till habitus och fält. Fältteorin kan hjälpa till att förklara hur talaren påverkas av de 

ethosaspekter och topiker dialekter förknippas med.  

 Dialekt borde, utifrån det jag kommit fram till tidigare i diskussionen, kunna öka på det 

symboliska kapitalet och därmed ge talaren legitimitet inom ett visst fält. Dialekten borde 

också medverka till att talarens habitus stämmer överens med fältets regler, särskilt på en 

uttrycksmässig nivå. Det symboliska kapitalet kan bestå av olika sorters kapitalarter, 

däribland ett kulturellt kapital, där jag ser att dialekter får relevans. Det kulturella kapitalet 

utgörs av sådant som exempelvis bakgrund, smak och kunskaper (Som vi kan läsa om i Moi 

1994: 8). Eftersom olika dialekter har olika sorters kulturellt kapital, och inom olika fält, 

borde detta ha en påverkan på dialektens inflytande, eller legitimitet inom de olika fälten. Det 

kan även vara så att vissa dialekter begränsar legitimiteten hos talaren i det specifika fältet, på 

samma sätt som de kan ge legitimitet. Förmodligen kan alltså en föreställning om en viss 

dialekt och dess symboliska kapital utgöra hur legitimheten blir inom fältet. Det föreställda 

symboliska kapitalet hos exempelvis stockholmskan kan ge talare med den dialekten 

legitimitet inom fält där det spelar stor roll. På samma sätt kan det tänkas att andra dialekter 

saknar lika högt symboliskt kapital inom det fältet och begränsar därför talarens legitimitet. 

Ta exempelvis hav- och kustrelaterade ämnen, som tillskrivs göteborgskan i högre grad än 

skånskan. I en kontext där talaren ska framstå som expert på ett sådant ämne kan dialekten 

utgöra en faktor för legitimiteten. Eftersom skånskan inte har lika högt symboliskt kapital 

inom fältet är det tänkbart att talaren betraktas som mindre kunnig eller kompetent, än om en 

talare med göteborgsk dialekt skulle uttala sig om samma sak. Samma sak gäller för fältets 

habitus. Fältet kanske kräver en annan sorts habitus, alltså tycke, smak, uttryckssätt osv. än 

den som passar vår föreställning av skånskan. Kanske tänker lyssnarna sig det göteborgska 

sättet att uppträda på som passande för fältet, så som lyssnarna upplever människor med 

göteborgsk dialekt. Då skulle en talare med göteborgsk dialekt kunna finna sig mer 
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fördelaktig inom fältet medan en talare med skånsk dialekt skulle bli begränsad. 

Göteborgskan skulle kunna skaffa sig legitimitet inom fältet, alltså rätt att uttala sig och 

därmed skapa sig handlingsutrymme, vilket vi kommer in på nu inom retorisk agens. 

 

7.5 Dialekt inom retorik agens 

En slutlig teori att ta upp, för att återknyta till tidigare diskuterade teorier, för att se vad denna 

diskussion kan mynna ut i, och för att mer konkret svara på de två sista frågeställningarna, ska 

jag nu ta upp dialekter inom retorisk agens.  

 Jag skrev i kapitel 4.4 om hur talarens handlingsutrymme som denne har med sig in i den 

retoriska situationen baseras på lyssnarnas kunskaper, erfarenheter och attityder till talaren. 

Om vi baserat på dessa aspekter hos lyssnarna ser dialekten som en faktor för hur talaren 

upplevs, borde dialekter också kunna påverka talarens handlingsutrymme, både det inledande 

och det tilldelade, och i viss mån även det skapade. Det inledande handlingsutrymmet kan 

talaren erhålla från dialekten via de uppfattningar som redan finns om den, just sådana som 

jag tidigare i uppsatsen behandlat. Handlingsutrymme kan också tilldelas talaren på grund av 

dialekten eftersom detta handlingsutrymme tilldelas efter sociala erkännelser, ämbeten, 

bedrifter och liknande. Det finns likheter mellan faktorernas relevans för dialekter i det 

inledande handlingsutrymmet och det tilldelade. Attityder, kunskaper, erfarenheter, sociala 

erkännelser och ämbeten kan alla utläsas i dialekterna utifrån de svar jag fått från min enkät. 

Eftersom agens är starkt knutet till ethos, och dialekterna, som jag tidigare i diskussionen tog 

upp, kan stärka talarens ethos genom att tilldela honom personlighetsdrag eller kompetens 

inom vissa områden, borde detta innebära att dialekter påverkar handlingsutrymmet. Att 

talaren kan skapa handlingsutrymme är också tänkbart, kanske lyfter talaren fram värden som 

kan vara specifika för dialekten och på så sätt knyter an till de associationer som finns till 

dialekten hos lyssnarna. Brigitte Mral, exemplifierar också detta när hon skriver om hur 

kvinnor har tagit på sig en tillfällig förklädnad, ett persona för att skapa handlingsutrymme (se 

kap. 4.3). Eftersom dialekter bör gå att använda som ett persona, bör talaren även kunna 

använda dialekten för att skapa handlingsutrymme, inom vissa kontexter.  Det är det sätt 

lyssnarna upplever dialekterna på som utgör vilket handlingsutrymme talaren kan skaffa sig 

via dialekten. Att en talare med norrländsk dialekt talar om något förknippat med trygghet i en 

kontext, eller fält om man vill, där värdet trygghet är eftersökt kan göra att talaren skapar sig 

handlingsutrymme. Detta eftersom trygghet finns inom dialekten (utifrån min undersökning) 

och därför tillskrivs detta talarens habitus. För att återkoppla till fältteorin så borde därmed 

dialektens habitus och symboliska kapital inom olika fält, medverka till handlingsutrymmet 
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talaren har inom särskilda retoriska situationer. Beroende på vilket sorts kapital dialekten har 

och hur högt kapitalet är, bestämmer detta legitimiteten och det handlingsutrymme talaren har 

inom fältet, eller den retoriska situationen.   

 

8. Slutord 

Efter att ha ställt resultaten jag har fått från undersökningen om dialekter mot dessa retoriska 

teorier, tycker jag mig ha fått ett svar på vilken retorisk betydelse dialekter har för talaren, och 

upptäckt att dialekter borde gå att använda som retorisk resurs, i enlighet med de resonemang 

jag här ovan fört.  

 Vi skulle kunna se dialekter som uttryckssätt eftersom det är ett, eller egentligen flera sätt 

att uttrycka sig på. Eftersom attityder både kan uttryckas och placeras i ett uttryckssätt, 

fungerar dessa funktioner i en växelverkan med varandra. Om vi kan ta reda på vilken attityd 

som placeras av lyssnarna i ett särskilt uttryckssätt, eller dialekt, kan vi via detta förmedla den 

attityden. Det behöver inte endast gälla attityder, det kan gälla topiker och associationer 

överlag, det gäller sådant som skapar en uppfattning om själva uttryckssättet, om dialekten. 

Därför vill jag poängtera att mottaggaranpassningen är vital. Det sätt vi upplever dialekter på 

varierar, och våra uppfattningar har sin grund i många olika faktorer. För en talare som vill 

använda dialekter som ett retoriskt medel, är det viktigt att undersöka vilken uppfattning 

målgruppen har om dialekten/dialekterna talaren skulle vilja använda. Här skulle jag tro att 

den geografiska/regionala vinklingen har stor betydelse, dels utifrån vad Anna Gunnarsdotter 

Grönberg kom fram till, men också vad andra inom tidigare forskning har upptäckt. Hur 

denna undersökning bland lyssnarna ska gå till, och vad som ligger bakom människors 

uppfattning om dialekter är dock ett ämne för vidare forskning.  
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10. Bilaga 1 – Resultatstatistik kvantitativ del 
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11. Bilaga 2 – Resultat, Kvantitativ del 

  Stockholm Skåne Norrland Göteborg 

Skämtsam 1 11 6 29 

Professionell 15 1 3 3 

Överlägsen 20 1 3 6 

Glad  4 17 7 28 

Lantlig   14 22 5 

Lugn 1 7 28 5 

Trovärdig 6 2 15 3 

Nonchalant 16 5 2 2 

Snål   3 2 2 

Kaxig 16 8 3 7 

Seriös 9 1 7 2 

Slö   3 11 1 

Hemtrevlig 2 13 16 14 

Elak   3     

Snäll  5 7 15 15 

Oseriös 1 2 1 3 

Ointelligent    6 2 1 

Intelligent  9 2 3 3 

Förtroendeingivande 4 5 15 5 

Stolt 12 9 8 16 

Allvarlig 8 1 7 1 

Ihärdig 5 5 3 3 

Klok 3   12 2 

Tråkig 1 2 5   

Pålitlig 5 3 14 7 

Opålitlig 2 2     

Lättsam 2 8 11 18 

Lättsinnig 2 7 5 13 

Prestigelös   1 4 4 

Prestigefull 11 4   4 

Egoistisk  9 2   3 

Ingen uppfattning 3 1   1 

 

Annan uppfattning:   
  

  
  

Familjär 2       

Arg dialekt   2     

Högljudd   1     

Hetsig 1       

Vilken stockholmska 1       

Jobbig   1     

Vilsen 1       

Trygg   1     

Dryg     1   

Positiv       1 

Svår att förstå   1     

Rolig       1 

Trevlig       1 
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12. Bilaga 3 – Resultatdiagram, kvantitativ del, Stockholmska 
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13. Bilaga 4 – Resultatdiagram, kvantitativ del, Göteborgska  
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14. Bilaga 5 – Resultatdiagram, kvantitativ del, Norrländska 
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15. Bilaga 6 – Resultatdiagram kvantitativ del, Skånska 
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16. Bilaga 7 – Resultat, kvalitativ del, Göteborgska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgska Förmedlar    Associationer   

 Bingolotto 1 Arbetarklass 1 

 Dryg 1 Bestämt sig, vet hur det är 1 

 Ej ifrågasättande 1 Bjuder på sig själv 1 

 Fisk 1 Charmig 1 

 Glad, Glädje  9 Dryga 1 

 Goa 2 Fiska Fiskare 7 

  God stämning 1 Fotboll 2 

  Godhet 1 Glädje 11 

  Hav 1 Goa gubbar 3 

  Humor 3 Gullig 1 

  Hurtig 1 Humor/Skämtlynne 5 

  Klämkäck 1 Intelligens 1 

  Laid back 1 Kaxiga 1 

  Liseberg 1 Klassklyftor 1 

  Liten mysig stad 1 Klämkäck 1 

  Lättsam 4 Kust/Kustliv 2 

  Nöjda 1 Liseberg 1 

  Oseriös 1 Lättillgänglig 1 

  Positiv 2 Lättsamma 1 

  Rolig 1 Lättsinne 1 

  Självbelåtna 1 Manschauvinist 1 

  Självförtroende 1 Namnet Glen 2 

  Självsäkerhet 1 Nära till skratt 1 

  Skämtar 3 Positiv 1 

  Snällhet 1 Segla 1 

  Sol 1 Sjömän 1 

  Stolthet 1 Snäll 1 

  Tillmötesgående 1 Sol 1 

  Tåg 1 Sommar 1 

  Överlägsna 1 Stolt 1 

      Tar dagen som den kommer 1 

      Trygg 1 

      Väder 1 

      Vänlig 1 

      Öppen 1 

      Överklass 1 

      Överlägsna 1 
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17. Bilaga 8 - Resultat, kvalitativ del, Norrländska 

Norrländska Förmedlar    Associationer   

  Avslappnad 1 Alkohol 1 

  Besserwisser 1 Avslappnad 1 

  Chill 1 Barndom 1 

  Dryg 1 Ej snobbig 1 

  Falsk trygghet 1 Envis 1 

  Fåordig 2 Epa 1 

  Genuin 1 Fjälliv 2 

  Glad 1 

  Hem 1 Fåordig 2 

  Hemtrevlig 2 Gullig 1 

  Inre styrka 1 Hembränt / Norrlands guld 4 

  Lugn 14 Hemma 1 

  Lättsam 2 Härlig 1 

  Mysig att lyssna på  1 Inbundenhet 1 

  Nöjd 1 Inskränkt 1 

  Ointresserad 1 Intelligens 1 

  Omedgörlig 1 Karghet 1 

  Osäkerhet 1 Kompetens 1 

  Positiv 1 Landet / Landsbygd 3 

  Professionell 1 Liknöjd 1 

  Rutiga skjortor 1 Lingon 1 

  Självförtroende 1 Lugn 5 

  Självgod 1 Lumpen 1 

  Självkänsla 1 Lättillgänglig 1 

  Skog 1 Lättsam 1 

  Skämtsam 1 Natur 1 

  Slö 1 Naturmänniskor 1 

  Snusar 1 Ointresse 1 

  Snö 1 Politisk tydlighet 1 

  Socialt ointresse 1 Sjöar 1 

  Sävlighet 3 Skidor  1 

  Traktor 1 Skog 4 

  Trygghet 5 Skoter 2 

  Trygghet 1 Snäll 1 

  Tröghet 1 Såga 1 

  Tystlåten 1 Sävlig 2 

  Vacker 1 Tillbakadragna 1 

  Vänlighet 1 Trevliga 1 

  Världens centrum 1 Trygg 4 

  Äkta 1 Tråkig 1 

      Trötthet 1 

      Tystlåten 1 

      Vinter 2 

      Ändringsobenägen 1 

      Öppen 1 
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18. Bilaga 9 - Resultat, kvalitativ del, Stockholmska 

Stockholmska Förmedlar  Associationer  Associationer  

 Artikulär 1 Brats 2 Södergubbe 1 

 Auktoritet 1 Charmig 1 Söderslang / Södersnack 2 

 Driv 1 Den rätta dialekten 1 Tar plats 1 

 Egoism 1 Driv 1 Trendkänslig 1 

 Ett gott intryck 1 Dryg 3 Tuffa 1 

 Framgång 1 Egocentrisk 1 Vet bäst 1 

 Igenkännande 1 Egoism 2 Välklädd 1 

 Intelligens 3 Grå vardag 1 Väluppfostrad 1 

 Intetsägande 1 Hemma / Hemkänsla 4 Världsvan 1 

 Kaxighet 2 Huvudstad 2 Överklass 1 

 Kyla 1 Högljudda 1 Överlägsen 1 

 Målmedveten 1 Intellekt 1   

 Ogrundad säkerhet 1 Kaxighet 2   

 Ordning & reda 1 Kvickhet / Vass 1   

 Oseriösa 1 Kärlek 1   

 Prestige 1 Kaffe på Pressbyrån 1   

 Professionell 1 Livsglädje 1   

 Påklistrat 1 Lättsamhet 1   

 Seriös 4 Media 2   

 Självsäker 2 Mycket på gång 1   

 Självupptagenhet 2 Målmedveten 1   

 Skolan 1 Mån om att passa in 1   

 Snobbig 1 Mångfald 1   

 Speciell 1 Negativ finansperson 1   

 Storstad 1 Nonchalant 1   

 Svenskar 1 Nyhetsankare 1   

 Tydlighet 1 Ointresse 1   

 Viking Line 1 Olika människor 1   

 Vuxen 1 Oseriösa 1   

 Världsvana 1 Politiker 1   

 Ytlighet 1 Prestige 1   

 Överlägsen 6 Respektingivande 1   

   Rika människor 1   

   Rikssvenska 1   

   Självsäkra 1   

   Slottet 1   

   Slughet 1   

   Snobbig 2   

   Snygg 1   

   Sommar 1   

   Stolthet 1   

   Storstad 2   

   Stress 2   

   Stureplan 1   

   Subkulturer 1   
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19. Bilaga 10 - Resultat, kvalitativ del, Skånska 

Skånska Förmedlar    Associationer  

 Bonde 1 Avslappnad 1 

 Dryg 2 Bybor 1 

 Dumhet 1 Bönder 4 

 Eftertänksam tröghet 1 Charmig 1 

 Flummiga 1 Chillar 1 

 Förtroende 2 Dryga 1 

 Gemyt 2 Energi 1 

 Glädje 4 Feminism 1 

 Gnällig 1 Flamsiga 1 

 Grötig 1 Gemytlighet 1 

 Gästvänlighet 1 Glädje 2 

 Hemtrevnad 1 Grötig 1 

 Härlig 1 Gullig 1 

 Jobbigt intryck 1 Handbollsorter 1 

 Jordbruk 1 Hem / Hemtrevlig 2 

 Kan kännas hotfull 1 Intresserade 1 

 Kaxighet 3 Jovialisk person 1 

 Lantlig 4 Kaxighet 1 

 Lugn 1 Komiker 1 

 Obildad 1 Kända människor fr. Skåne 1 

 Ointelligent 1 Kör över andra 1 

 Osäkerhet 1 Landet / Lantliv 5 

 Rolig 1 Landet kontra staden 1 

 Skojig 2 Lugn 1 

 Slafsig 1 Lättsam 1 

 Snorpigt 1 Odlingar 1 

 Snusar 1 Otrevlig 1 

 Soft 1 Positivt 1 

 Stolthet 2 Raljerande 1 

 Trevlig 2 Rasism 2 

 Trygg 1 SD 1 

 Vetgirig 1 Självförtroende 1 

 Vänlighet 1 Självkänsla 2 

 Överlägsenhet 1 Skojig 1 

 Övertygande 1 Snickare 1 

     Snygg 1 

     Sommar  2 

     Stolthet 1 

     Traktorer 1 

     Trygghet 1 

     Vilja 1 

     Ängar 2 

     Öppen 1 

     Öppenhet 1 
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20. Bilaga 11 – Auditivt eller visuellt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Höra bara rösten 21 Varför        

  Bildar egen uppfattning om utseende       6 

  Utseende motbevisar inte fördomar       1 

  Lätt att ta efter sättet någon pratar på   1 

  Fokus på rösten       1 

  Kroppsspråket, utseende kan distrahera   7 

  Identifierar utifrån dialekten     1 

            

Ser pers & höra 

rösten 16 Varför         

  Får en bild av personen, en enhet   2 

  Blir starkare       1 

  Hållning, kroppsspråk, utseende förstärker dialekten   3 

  Helhetsintryck       6 
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21. Bilaga 12 – Information om enkätdeltagare, härkomst 

 

 

 

 

 

 

Egen dialekt   Uppvuxen       

           

Stockholmska 23 Stockholm 20     

Jämtländska 1 Kiruna 1     

Skånska 2 Östersund 2     

Västmanländska 2 Helsingborg 1     

Åländska 1 Norrland 2     

Norrländska 1 Västerås 2     

Sörmländska 1 Åland 1     

Göteborgska 1 Gnesta 1     

Gottländska 1 Skåne 1     

Amerikanska/Småländska 1 Gottland 1     

Östgötska 1 Chicago, USA 1     

Halländska 1 Linköping 1     

    Halmstad 1     
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22. Bilaga 13 – Information om enkätdeltagare, ålder och 

sysselsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man 12 

Kvinna 23 

 

Ålder   

20 6 

21 3 

22 5 

23 2 

24 3 

25 2 

26 1 

27 1 

28 1 

35 1 

41 1 

42 1 

45 1 

47 1 

49 1 

55 2 

59 1 

 

Sysselsättning   

Student 21 

Student & Jobbar 2 

Studenthandläggare 1 

Studievägledare 1 

Administratör 1 

Handläggare 1 

Banktjänsteman 4 

Ej ifyllt 5 
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23. Bilaga 14 – Enkätformulär, kvantitativ del 
 

Hej! Jag heter Daniel och skriver en C-uppsats i retorik om dialekter. Du skulle vara till 

stor hjälp för mig om du vill hjälpa mig med en undersökning till uppsatsen genom att 

svara på frågorna nedan! 

 

Vill du utveckla ditt svar får du väldigt gärna göra så! 

 

Du är: Man [ ] Kvinna [ ] 

Ålder:  

Sysselsättning: 

 

Hur uppfattar du en person som talar någon av dessa dialekter? 

 

Stockholmska: 

 

Skämtsam [ ]    Professionell [ ]     Överlägsen [ ]    Glad [ ]    Lantlig [ ]   Lugn [ ] 

Trovärdig [ ]   Nonchalant [ ]   Snål [ ]   Kaxig [ ]   Seriös [ ]    Slö [ ]   Hemtrevlig [ ]  

Elak [ ]   Snäll [ ]   Oseriös [ ]   Ointelligent [ ]   Intelligent [ ]   Förtroendeingivande [ ] 

Stolt [ ]    Allvarlig [ ]   Ihärdig [ ]    Klok [ ]   Tråkig [ ]   Pålitlig [ ]   Opålitlig [ ] Lättsam 

[ ]  Lättsinnig [ ]   Prestigelös [ ]   Prestigefull [ ]   Egoistisk [ ]  Ingen uppfattning [ ] 

Annan uppfattning:  

 

Skånska: 

 

Skämtsam [ ]    Professionell [ ]     Överlägsen [ ]    Glad [ ]    Lantlig [ ]   Lugn [ ] 

Trovärdig [ ]   Nonchalant [ ]   Snål [ ]   Kaxig [ ]   Seriös [ ]    Slö [ ]   Hemtrevlig [ ]  

Elak [ ]   Snäll [ ]   Oseriös [ ]   Ointelligent [ ]   Intelligent [ ]   Förtroendeingivande [ ] 

Stolt [ ]    Allvarlig [ ]   Ihärdig [ ]    Klok [ ]   Tråkig [ ]   Pålitlig [ ]   Opålitlig [ ] Lättsam 

[ ]  Lättsinnig [ ]   Prestigelös [ ]   Prestigefull [ ]   Egoistisk [ ]  Ingen uppfattning [ ] 

Annan uppfattning:  

 

Norrländska: 

 

Skämtsam [ ]    Professionell [ ]     Överlägsen [ ]    Glad [ ]    Lantlig [ ]   Lugn [ ] 

Trovärdig [ ]   Nonchalant [ ]   Snål [ ]   Kaxig [ ]   Seriös [ ]    Slö [ ]   Hemtrevlig [ ]  

Elak [ ]   Snäll [ ]   Oseriös [ ]   Ointelligent [ ]   Intelligent [ ]   Förtroendeingivande [ ] 

Stolt [ ]    Allvarlig [ ]   Ihärdig [ ]    Klok [ ]   Tråkig [ ]   Pålitlig [ ]   Opålitlig [ ] Lättsam 

[ ]  Lättsinnig [ ]   Prestigelös [ ]   Prestigefull [ ]   Egoistisk [ ]  Ingen uppfattning [ ] 

Annan uppfattning:  

 

Göteborgska: 

 

Skämtsam [ ]    Professionell [ ]     Överlägsen [ ]    Glad [ ]    Lantlig [ ]   Lugn [ ] 

Trovärdig [ ]   Nonchalant [ ]   Snål [ ]   Kaxig [ ]   Seriös [ ]    Slö [ ]   Hemtrevlig [ ]  

Elak [ ]   Snäll [ ]   Oseriös [ ]   Ointelligent [ ]   Intelligent [ ]   Förtroendeingivande [ ] 

Stolt [ ]    Allvarlig [ ]   Ihärdig [ ]    Klok [ ]   Tråkig [ ]   Pålitlig [ ]   Opålitlig [ ] Lättsam 

[ ]  Lättsinnig [ ]   Prestigelös [ ]   Prestigefull [ ]   Egoistisk [ ]  Ingen uppfattning [ ] 

Annan uppfattning:  

Vänd på bladet 
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24. Bilaga 15 – Enkätformulär, kvalitativ del 
Vad tycker du att dialekten förmedlar? 

 

Stockholmska: 

 

 

 

Skånska: 

 

 

 

Norrländska: 

 

 

 

Göteborgska: 

 

 

Vad associerar du till dialekten? 

 

Stockholmska: 

 

 

 

Skånska: 

 

 

 

Norrländska: 

 

 

 

Göteborgska: 

 

 

När påverkar dialekten dig som starkast, när du både ser personen som talar dialekt 

eller när du bara hör dennes röst? 
Bara hör rösten [ ] 

Både ser och hör personen [ ] 

 

Vad beror det på? 
 

 

Vad talar du för dialekt? 
 

 

Var är du uppvuxen? 

 

 

Tack för din medverkan! 


