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Sammandrag 

Denna uppsats, Vad händer med ”R” i Jönköping? En studie om tendenser i användningen av 

götamålsskorrning och bortfall av r bland gymnasieungdomar i Jönköping, presenterar variat-

ioner i gymnasieungdomars användning av götamålsskorrning och bortfall av r-fonem. Ge-

nom en kvalitativ och en kvantitativ undersökning genomförd i en gymnasieklass i Jönköping 

har elevers talade språk och dialektattityder studerats. De metoder som användes var enkätun-

dersökning och gruppintervjuer, vilka spelades in med ljudupptagning. Den geografiska av-

gränsningen är de norra delarna av Jönköpings kommun, bortsett från samhället Habo, i Habo 

kommun.Teorier som använts i analysen är hämtade ur sociolingvistisk forskning såsom ack-

ommodationsteori, teorier kring dialektutjämning och regionalisering, dialekt i förhållande till 

kön, socioekonomisk bakgrund, attitydsbaserad orientering till sin hembygd och dialektatti-

tyd. Resultatet av undersökningen visar att ingen informant har en genomgående götamåls-

skorrning. De manliga informanterna talar med mer dialekt och skorrande r-ljud än de kvinn-

liga. Resultatet visar också att det finns ett samband mellan bostadsort och skorrande r-ljud, 

slutligen tenderar dem som talar dialektalt att blanda både skorrande r och r-bortfall. Analysen 

visar att tendenserna i användningen av skorrande r och r-bortfall kan bero på öppen och dold 

prestige, den geografiska variationen och närhet till Västergötland, attityder till talgemen-

skaper på orten, identifikation med olika variabla talgemenskaper, ackommodation och en på-

gående regionalisering i området. 
 
Nyckelord: dialektologi, sociolingvistik, dialektutjämning, götamålsskorrning, dialektattityd 
språk och kön, identifikation, öppen prestige, dold prestige 
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1. Inledning 

”Du kommer inte här ifrån, eller?”. Det är inte sällsynt att jag får den frågan när jag i olika 
sammanhang samtalar med människor. Många känner sannolikt igen sig i detta, och måhända 
också i att andra försöker lista ut ens uppväxtort? Jag brukar få höra att jag kommer från 
Närke eller Västergötland, medan jag själv menar mig tala så utjämnad dialekt att jag spåkligt 
sett är närmast anonym. Faktum är att jag växte upp i Västergötland och sedan snart 10 år har 
varit bosatt i Närke. Det är därav i själva verket så att jag i mitt talspråk talar med en kombi-
nation av drag från det talade språket i de båda trakterna, men att mitt sätt att tala i allmänhet 
är dolt för mig. 
 
Dialekter har länge varit något som jag funnit intressant. Genom min man och hans familj har 
jag kommit i kontakt med människor som har vuxit upp i Jönköpingsområdet. I samband med 
detta väcktes ett intresset för talarten i Jönköping. Inför arbetet med den här uppsatsen ställde 
jag mig frågan om uttalet av r-ljudet i Jönköping förändras, vilket ledde mig till en vilja att 
studera detta vidare. 
 
Dialekter i Sverige är att betraktas som språkliga varieteter inom vårt språkområde, som lik-
som språket i stort är under en ständig förändring. Den dialektutjämning Sverige som språk-
område just nu står i, delvis till följd av vår tids stora folkomflyttning, gör dialekter i föränd-
ring till ett intressant forskningsområde. Dialekter betraktas inte som isolerade entiteter, utan 
som variabla talarter, ständigt föremål för en dynamisk förändringsprocess. Den nutida forsk-
ningen, som också lyfter fram förklaringsmodeller till förändringen, strävar efter att beskriva 
den rådande språkliga variationen (se till exempel Gunnarsdotter-Grönberg 2004 och Svahn 
& Nilsson 2014). 
 
En förändringsfaktor för det svenska språket i stort är globalisering, eller internationalisering, 
ett närmast synonymt begrepp som används för att omnämna samma fenomen. Världen finns 
tillgänglig bara några knapptryck bort genom vår tids medier, såsom massmedier och sociala 
medier. Ökade interaktioner människor emellan leder till språkliga influenser och därtill 
språkliga anpassningar (Josephson, Olle 2004:60). På samma sätt är det med våra dialekter, 
som alltjämt utjämnas och regionaliseras. En människa behöver inte förflytta sig geografiskt 
för att möta andra talspråksvarieteter, utan kan nå dialektalt färgat tal i sin stad, eller genom 
sin mobiltelefon eller surfplatta. Samtidigt har vi en folklig geografisk mobilitet som aldrig 
förr i historien. All den här interaktionen medvetandegör vårt talspråk för oss själva, och på-
verkar oss att välja hur vi vill tala. 
 
I den här uppsatsen behandlas götamålsskorrning och r-bortfall i  Jönköpingsområdet. Forsk-
ning som har bedrivits i Västergötland visar på att dialektdraget götamålsskorrning står i en 
förändring (Svahn & Nilsson 2014). Hur det ser ut i Jönköping och bland ungdomarna där har 
ännu inte avhandlats av svenska lingvister. Mitt arbete är ett första steg till att beskriva ten-
denser i bruket av götamålsskorrning och r-bortfall bland ungdomar i Jönköpingsområdet. 
 
Uppsatsen utgår ifrån en kombination av teorier från sociolingvistikens och dialektologins 
forskningsområden. Begreppen sociolingvistik och språksociologi används i den här uppsat-
sen synonymt i enlighet med de flesta svenska forskare (Nordberg, Bengt 2007:16-17). Be-
greppet dialekt redogörs för i avsnitt 2.2.1. 
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1.1 Disposition 
 
Uppsatsens disposition är som följer: Direkt i kapitel 1 återfinns uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Teorier och begrepp belyses i kapitel 2. I kapitel 3 redovisas forskning om 
götamålsskorrning i Västergötland som ligger till grund för den här uppsatsen. Kapitel 4 inne-
håller ett metodavsnitt och en geografisk beskrivning av det undersökta området. Därefter i 
kapitel 5 presenteras resultatet av gruppintervjun med språkprov, och sedan enkätundersök-
ningen med attityder till dialekt, ort, befolkning samt ungdomarnas framtidsplaner. En sam-
manfattande analys av samband funna i undersökningens resultat kontrasterat med sociala 
faktorer återfinns i kapitel 6.  I kapitel 7 förs en avslutande metod- och resultatsanalys.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet för den här uppsatsen är att beskriva tendenser i användning av götamålsskorrning och 
r-bortfall hos gymnasieungdomar i Jönköpingsområdet, det vill säga hur variationen i bruket 
av götamålsskorrning och bortfall av r-ljud ser ut, och varför. 
 
Min första övergripande frågeställning gäller följaktligen hur ungdomarna tenderar att an-
vända götamålsskorrning och r-bortfall i sitt tal. För att besvara frågan brytar jag ner denna 
övergripande fråga i några delfrågor. För det första vill jag ha svar på i vilken utsträckning 
ungdomarna i Jönköping tenderar att använda götamålsskorrning och r-bortfall i sitt talspråk. 
Hur jag tar mig an detta är genom att studera antalet förekomster av de två dragen i inspelade 
gruppintervjuer. Sedan är det också så att götamålsskorrningen har, som beskrivet av dialekto-
loger, ett specifiket mönster mellan skorrande och rullande r-fonem (se definitionen av 
götamålsskorrning i avsnitt….) . Därför blir en naturlig delfråga i vilka positioner r-fonemen 
uttalas hur. Mönstret för götamålsskorrningen innebär också att vissa ord enligt det tradition-
ella mönstret bör uttalas med skorrande, respektive rullande r, beroende på r-fonemets pro-
sition i ordet. Detta gör det intressant att studera i vilka ord som skorrande r-ljud används. 
Kan man genom att studera r-fonemens positioner i ord säga något om tendenserna i använ-
dingen av götamålsskorrning och r-bortfall? 
 
Den andra övergripande frågan jag ställer mig är hur tendenserna i bruket av götamålsskorr-
ning och r-bortfall kan förklaras. För att besvara denna fråga relaterar jag de tendenser jag ser 
till de utomspråkliga varibalerna kön, hemort och ungdomarnas sociala ambitioner. Dessutom 
undersöks vilka dialektattityder, innefattande attityder till sin hemtrakt och språklig identifi-
kation, som ungdomar boende i Jönköpingsområdet har. Tidigare forskning har funnit att de 
här utomspråkliga faktorerna och dialektattityd kan vara en del i att förklara tendenser i språk-
lig variation då det föreligger samband mellan dem och hur man talar, eller väljer att tala 
(Gunnarsdotter- Grönberg 2004:4; Svahn & Nilsson 2014:16, Eriksson 2005:68-70). Ett del-
syfte är därmed att om möjligt beskriva hur variationen i bruket av götamålsskorrningen kan 
förklaras utifrån variablerna och dialektattityd och vad tidigare sociolingvistisk forskning fun-
nit. Den språkliga variationen (tendenserna) analyseras därav utifrån ackommodationsteori, 
teorier kring dialektutjämning och regionalisering, dialekt i förhållande till kön, hemort, social 
ambition och dialektattityd. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Det här avsnittet belyser begrepp hämtade ur forskning inom dialektologi och sociolingvistik. 
Begreppen används i och ligger till grund för den här uppsatsen och är därför relevanta att för-
klara. För att effektivt kunna tillämpa begreppet götamålsskorrning är det på sin plats att här 
inledningsvis definiera vad götamålsskorrning är.  
 
Under rubrik 2.2 förklaras och problematiseras begreppen dialekt, standardspråk och dialekt-
utjämning. Rubrik 2.3 behandlar sociolingvistiska termer och teorier. 
 

2.1 Götamålsskorrning och bortfall av r 
 
Med götamålsskorrning avses fördelningen av skorrande r-ljud och rullande r-ljud enligt 
götamålsregeln. Mönstret för fördelningen av det skorrande r-ljudets och rullande r-ljudets 
placering i orden kallas i forskning för götamålsregeln (se bland annat Svahn 2007:214, 
2010), och själva uttalet av r-ljuden enligt mönstret kallas götamålsskorrning eller götamåls-r 
(Svahn 2007, 2010 Svahn & Nilsson 2014). De som talar med götamålsskorrning har båda ut-
talsvarianterna i sitt tal. Bakre r-ljud används konsekvent initialt i ett ord, d.v.s. när ordets be-
gynnande ljud är ett r-ljud. Bakre r-ljud används också initialt i ett sammansatts ord andra led, 
när ljudet r inleder betonad stavelse inne i ord, och när r-ljudet är långt efter betonad vokal- I 
andra positioner är uttalet av r ett främre r-ljud (Svahn & Nilsson 2014:80). 
 

TABELL 1. Götamålsskorrning - exempelord med skorrand r-ljud 
 

Skorrande r-ljuds position i ordet Exempelord 

Initialt r-ljud  i sammansatt ord andra led BjörkRis 

Initialt r-ljud  betonad stavelse i ord SteaRin 

BoRås 

DiRekt 

Långt r-ljud efter betonad vokal DöRR 

VäRRe 

 

Götamålsskorrningen var traditionellt förekommande över hela språkområdet för götamålen, 
men med sitt epicentrum i Västergötland, med spridning österut (Svahn & Nilsson 2014:80). 
Götamål talas framför allt i Västergötland, och ansluter sig till dialektområdet gör också bland 
annat norra Småland med delar av Jönköpings län (Wessén1969:23). Historiskt skedde över-
gången från rullande till skorrande r-ljud på grund av influenser söderifrån initialt i ord tidig-
ast och har haft störst genomslag över språkområdet för götamålen, och har brukats närmast 
konsekvent av talarna, medan skorrande r-ljud i andra positioner har uppvisat större variation 
(Svahn 2007:212; Wessén 1969:23). 
 
Det traditionella bruket av götamålsskorrningen borde också rimligen ge indikationer på hur 
götamålsskorrningen används idag. Om talarna av götamålsskorrning förr talade konsekvent 
med skorrande r-ljud initialt är det också sannolikt att det är den uttalsvarianten ungdomarna 
talar med idag, medan de andra positionerna för skorrande r-ljud, som har påvisat en större 
variation traditionellt, inte heller används lika konsekvent av ungdomar idag. 
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I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppen götamålsskorrning och 
götamåls-r synonymt när jag talar om användningen av uttalsvarianterna hos r-ljudet i enlig-
het med den definition som presenteras ovan. Begreppet götamålsregeln används också för att 
beskriva fördelningen av ljuden. 
 
Bortfall av r innebär att ett r-ljud faller bort (vokaliseras) efter ett vokalljud och blir då ett rent 
konsonantljud (Pamp 1978:55). I den här uppsatsen använder jag begreppen bortfall av r och 
r-bortfall för att beskriva det här draget. Mer om r-bortfall återfinns i avsnitt 3.3 Beskrivning 
av r-ljudet i dialektområdet norra Småland. 
 
 

2.2 Utgångspunkter - dialektologi 
 
I den här uppsatsen använder jag mig av begreppen dialekt, standardspråk, dialektutjämning, 
regionalisering och regional dialekt och jag vill därför klargöra betydelsen av dem. 
 

2.2.1 Dialekt och standardspråk 
 
Begreppen dialekt och standardspråk är i sig komplexa och används både av gemene man och 
av lingvister när man talar om avgränsade språkliga varieteter. Man använder ordet dialekt 
med en innebörd av geografisk begränsning och standardspråk med tanke på språkets kor-
rekthet och språkliga normer. Forskare behöver begreppen som avgränsare och platshållare 
för att synliggöra fenomen, eller språkliga varieteter, som studeras. Samtidigt tenderar lekmän 
att använda begreppet dialekt med en bredare betydelse, och man avser då alla språkliga vari-
eteter som mer eller mindre avviker från standardspråket (Jannie Teinler 2016:19-21). 
 
En språkvetare som har diskuterat dialektbegreppet är Mats Thelander, som beskriver det 
svenska talspråket med en indelning i en skala från lokal dialekt till neutralt standardspråk (se 
Figur 1 nedan). Det främsta kriteriet för indelning hos Thelander är huruvida talspråksvariete-
terna kan röja talarens härkomst. Figuren visar hur den geografiska spridningen av variete-
terna ser ut, alltså var varieteterna talas, men är i sig en förenkling och abstraktion. Lokal dia-
lekt har minst spridning. Regionalt standardspråk är landsdelsvisa typer av riksspråk, och som 
talarna själva uppfattar som riksspråk. Neutralt standardspråk skulle vara ”fullkomligt omöj-
ligt att hänföra till någon särskild del av språkområdet”(Thelander 1996:174-175). Dock, sä-
ger han själv, kan diskuteras huruvida neutralt standardspråk verkligen existerar, då ingen kan 
antas tala det, utan istället bör betraktas som en abstraktion (1996:175). Thelanders förkla-
ringsmodell utgår ifrån att den talart med tydligast lokal förankring är en dialekt. 
 

Dialektbegreppet har sedermera under de senaste årtiondena inom sociolingvistik kommit att 
breddas och har närmat sig den betydelse lekmän tillskansar det. Förändringen har gått från 
att dialekt inom forskningen har avsett en lokal varietet, som i många avseenden avviker från 
standardspråket (Pettersson 2005:201; Dahlstedt 1978:51ff, Thelander 1996:174-175), till att 

Lokal dialekt – Regional dialekt – Regionalt standardspråk- Neutralt standardspråk 
 
 
 
 

 

 

FIGUR 1. Dialekt och standardspråk med geografiskt omfång (jfr. Thelander 1996:174). 
    

 (Figur 1) 
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idag innefatta alla varieteter som på något sätt är geografiskt avgränsade och samtidigt under-
ställda ett standardspråk (Svahn & Nilsson 2014:29). 
 

I Sverige såväl som i Europa, sammanfaller de båda begreppen lokal dialekt och regional dia-
lekt och behandlas som enbart dialekt. Detsamma gäller också för stadsdialekt (urbana språk-
liga varieteter), som också det numera ses som dialekter (Svahn & Nilsson 2014:29-30). 
Också begreppet standardspråk behandlas med en utvidgad betydelse. Det betraktas som 
övergripande språk, likt hos Thelander, men samtidigt inte som lika neutralt. Forskare har ta-
git till sig att det i standardspråket föreligger en viss variation på grund av den förändring som 
ständigt finns i språket. Detta visar sig i att flera alternativa böjningsformer av ord beskrivs 
som standardiserade (Svahn & Nilsson 2014:30). 
 
Detta bredare synsätt på dialekt och standardspråk är också mitt sätt att använda mig av be-
greppen i den här uppsatsen. Jag använder alltså begreppet dialekt då jag beskriver alla variat-
ion som på något sätt är geografiskt avgränsad och samtidigt underställd det svenska stan-
dardspråket. Urbant språk, lokal dialekt och regional dialekt, låter jag sammanfalla i begrep-
pet dialekt. Jag använder också begreppet dialektalt färgat språk för att beskriva att talspråket 
hos en informant är präglat/färgat av det talade språket inom just det geografiska området, 
alltså att det skiljer sig i något avseende från vad som generellt skulle uppfattas som standard-
språk. 
 
Att dialektdrag kan förekomma med en lokalt spridning eller regional spridning, som fram-
kommer hos Thelander (1996) är en viktig utgångspunkt i för den här studien då denna vet-
skap ligger till grund för begreppet regionalisering, vilket förklaras i följande avsnitt. 
 
 

2.2.3  Dialektutjämning, regionalisering och förklaringsmodeller 
 
Eftersom jag i den här uppsatsen dels önskar beskriva tendenser i användningen av götamåls-
skorrning i Jönköpingsområdet och dels diskutera vad som är de bakomliggande orsakerna till 
de tendenser som jag funnit i användningen av götamålsskorrning använder jag mig av de här 
begreppen: dialektutjämning, regionalisering, ackommodation, konvergens och divergens. 
Begreppen används som de beskrivs i detta avsnitt. 
 
Begreppen dialektutjämning och dialektförändring kan närmast likställas när det kommer till 
de skeenden som äger rum i det svenska språkområdet. Vad dialektutjämning innebär kan i 
korta ordalag beskrivas med att olika språkliga system närmar sig varandra i likhet. De drag i 
dialekterna som är utmärkande lingvistiskt, frekvensmässigt eller bär en tydlig social markör 
minskar och närmar sig standardspråket. Forskning har visat att medvetenheten om att man 
som talare av dialekt använder ett språkdrag i högsta grad påverkar om det draget blir föremål 
för utjämning eller ej. Omedvetna språkdrag är mer varaktiga och utjämnas alltså inte lika en-
kelt som medvetna drag (Svahn & Nilsson 2014:32). 
 
Regionalisering är en process som är del i dialektutjämningen. Begreppet innebär att dialek-
tala drag som är tydligt lokalt förankrade och avgränsade ger vika till förmån för standardfor-
mer. I den här processen blir de mer regionalt spridda dragen kvar. Dialektutjämning innebär 
alltså inte att alla drag byts ut mot standardformer (Svahn & Nilsson 2014:33; Teinler 
2016:18). 
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Två olika förklaringsmodeller finns för dialektutjämning och regionalisering  - den materiella 
förklaringsmodellen och den ideologiska förklaringsmodellen1.  
 
Den materiella förklaringsmodellen tar upp fysiska bakomliggande orsaker. Som jag redan 
delvis har berört i uppsatsens inledning är vi som befolkning mer mobila än någonsin och på 
så vis utsätts för andras språkbruk. Samhällets klasser är inte längre statiska som de var förr 
och vi interagerar mer med människor nu än förr (jfr t.ex. Teinler 2016 och Thelander 1996). 
Lars-Gunnar Andersson sammanfattar fysiska, materiella, anledningar till dialektutjämningen 
på ett övergripande sätt: 
 

Det finns flera faktorer i de senaste hundra årens samhällsutveckling som mer än väl räcker för att förklara 

uppluckringen av dialekterna. Industrialiseringen och den därmed sammanhängande urbaniseringen, de 

förbättrade kommunikationerna och den ökade rörligheten bland befolkningen, den allmänna skolutbild-

ningen och därmed allas bekantskap med skriftspråket och sist men inte minst massmedias ständigt växande 

verksamhet (Andersson 1985:62). 

 
Det är tre delar som Anderson belyser: folkomflyttning, bildning och massmedia. De här tre 
delarna leder dock inte till att talare av en dialekt automatiskt talar mer utjämnat. De materi-
ella faktorerna leder till förändringar i de sociala strukturerna som omger en individ (familj, 
bekantskaper och kollegor), som i sin tur leder till språkliga förändringar (Eriksson 1998:14). 
 
I grunden, under ytan av de materiella förändringarna som sker i samhället, sker samtidigt so-
ciala processer som gör människor benägna att ändra sitt språkbruk. Dessa, sociala faktorer, 
beskrivs i den ideologiska förklaringsmodellen. Genom språklig variation skapar vi männi-
skor en ”social identitet”(Eriksson 1998:14). Oavsett vilken social grupp, höge eller låg, som 
en människa önskar visa tillhörighet till kan språket användas som markör för den tillhörig-
heten. 
 

Individer som vill markera eller ändra sin grupptillhörighet använder sig ofta av språket. En person som 

vill tillhöra de högre kretsarna i samhället lär sig att tala högprestigevarianten. Ungdomar som identifierar 

sig med en särskild ungdomsgrupp lägger sig till med deras språk (Dahl 2007:121). 

 
Dessa tankar, om att skapa sig en social identitet genom språket, går tillbaka till 1970-talet 
och Howard Giles och ackommodationsteorin. Giles forskning sammanfattas i korta ordalag 
hos Eriksson. Hon skriver att Giles formulerade teser om hur människan använder språket 
som redskap för att närma sig eller ta avstånd från en viss talgemenskap (Eriksson, 1998:14). 
Ackommodationsteorin säger att människor i mötet med andra är benägna att anpassa sitt ta-
lade språk, ackommodera, för att bli erkänd av eller delaktig i en grupp, för att förbättra för-
ståelsen och därmed förenkla kommunikationen, eller för att upprätthålla en social identitet 
(Beebe & Giles 1984:8). Med anledning av detta, berättar Eriksson, säger språket främst nå-
got om ”vem vi gärna vill framstå som”(1998:14). 
 
Två kärnbegrepp som används i ackommodationsteorin är konvergens och divergens. Konver-
gens innebär att personer anpassar sig till varandras tal så att talspråket liknar varandra, vilket 
kan ske på en rad olika språkliga vis, som uttal etc. Divergens betyder att personer istället väl-
jer att på olika sätt betona språkliga skillnader mellan dem (Beebe & Giles 1984:7-8). 
 
Om ackommodation sker av många inom ett geografiskt område under en längre tid, under så 
kallad långsiktig ackommodation, kan en dialekt komma att t.ex. konvergera med standard-

                                                        
1 Begreppen används av Lisa Eriksson (1998:14) och därifrån lånar jag dem för att också klargöra dialektutjäm-

ningens orsaker. 
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språket och på så vis regionaliseras (utjämnas). På sikt kan utmärkande drag i en dialekt (mar-
kerade drag) som blir kvar bli så kallade dialektmarkörer. Dialektmarkörer är drag i språket 
som använd mer eller mindre omedvetet av människor som talar dialekt för att markera identi-
tet med den dialekttalande språkgemenskapen, dialektalitet (Svahn & Nilsson 2014:31, 33). 
 

2.3 Utgångspunkter - sociolingvistik 
 
I det här avsnittet vill jag förklara begrepp som är faktorer som kan påverka språklig variat-
ion. Jag önskar klarlägga begreppen dialektattityd, öppen prestige och dold prestige, social 
ambition och kön i förhållande till dialekt och språklig variation. 
 
Sociolingvistik är i sig en gränsöverskridande diskurs som berör både lingvistik och sociologi. 
Ytterst sett behandlar sociolingvistik människans språk utifrån samhälleliga faktorer (Nord-
berg 2007:14). Sociolingvistiska utgångspunkter för den här studien är att en talare påverkas 
av sociala faktorer som hör samman med kön, identifikation och sociala ambitioner (såsom 
utbildning). Allt det här beskrivs i nästkommande avsnitt. 
 
 

2.3.1 Dialektattityder 
 
Vi bär alla med oss attityder om språklig prestige. Alltså – vi har alla attityder kring på vilket 
sätt det är korrekt att tala. Dessa är mer eller mindre medvetna attityder som vi knyter an till 
dialekttalare. ”Man har positiva eller negativa attityder till verkliga eller påhittade egenskaper 
hos talargruppen […]”(Nordberg, 2007:25, min justering inom hakparentes). Dialektattityder 
och solidaritet till talgemenskapen påverkar en persons benägenhet att vilja behålla sin språk-
liga varietet, alltså dialekt (Bijvoet, Ellen, 2007:119-122). 
 
Beroende på sammanhang kan dialekt respektive standardspråk anses vara det mest korrekta 
sättet att tala. Dialekt bär en social markör när talaren av dialekten t.ex. använder dialektalt tal 
i en talsituation då denne förväntas tala standardnära (Thelander 1996:179). Standardspråket 
ses då som ett korrekt högspråk, samtidigt som dialektalt tal, beroende på social kontext, kan 
bli förhållandevis stigmatiserande. 
 
Korrekthet hör också samman med begreppen öppen prestige och dold prestige (också kallad 
förtäckt prestige eller omvänd prestige, eng. covert prestige) som är vanligt förekommande 
begrepp inom språksociologisk forskning i Sverige (Se t.ex. Gunnarsdotter-Grönberg 2007:12 
och Svahn & Nilsson 2014:31). Standardspråket har öppen prestige, dock inte i alla talgemen-
skaper, medan dialekterna har mer av en dold prestige (Svahn & Nilsson 2014:31). Chambers 
& Trudgill, som i Dialectology sammanfattar västerländsk forskning inom dialektologi, lyfter 
fram att språklig prestige har direkt anknytning till standardformer, högre samhällsklass/me-
delklass och status. Omvänd prestige är när former som egentligen förknippas med låg status, 
som fula och/eller underlägsna tillskrivs prestige i en social krets. Prestigen är då i form av 
social acceptans. En språklig varietet föredras och accepteras av en talgemenskap eftersom 
den signalerar identifikation med tillhörighet till gruppen (1998:70, 85). Beroende på vad man 
uppfattar som språklig prestige tenderar man att ändra sitt tal efter det.2 
 
Öppen prestige och dold prestige är direkt anknuten till identifikation och ackommodation. 
Om någon har en tydlig identifikation med sin hemort och talgemenskapen där är han eller 

                                                        
2 Se mer om hur kvinnor och män tenderar ändra sitt språk utifrån vad man uppfattar som språklig prestige i av-

snittet 2.3.3 Kön och prestige. 
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hon mer benägen att tala med dialektalt färgat språkbruk (Svahn & Nilsson 2014:30-31). Vi-
dare kommer en personer som talar med en språklig variant som förknippas med öppen pre-
stige med större sannolikhet att bli konvergerade mot, än dem som talar en mindre ansedd 
talart eller dialekt (Beebe & Giles 1984:9).  
 
Jag använder mig främst av begreppet identifikation när jag beskriver den process av identifi-
ering till en språklig gemenskap eller en ort som sker på individ och gruppnivå inom ett geo-
grafiskt område. En lokalt förankrad identitet är resultatet av identifikationsprocessen. 
 
 

2.3.2 Social ambition och socioekonomisk bakgrund 
 
Individuell variation förekommer och kan ibland avvika från andra faktorer som kan påverka 
talspråket. Social ambition är en sådan individuell variabel som påverkar hur en person talar. 
Forskning, som den sammanfattats av Chambers & Trudgill, har visat att enbart ambitioner 
som att åka ifrån sin hembygd och se världen kan göra att språkbruket skiljer sig från andras 
med samma utbildningsnivå och socioekonomiska bakgrund (1998:68). 
 
I en studie av ungdomars attityd till dialekt i Piteåområdet utforskas sambandet mellan attityd, 
kön och rörlighet (Eriksson 2005). I studien kunde ett samband mellan rörlighet och dialekt 
påvisas. De ungdomar som helt tar avstånd från sin dialekt hade också en vilja att flytta från 
orten. Ungdomarna markerar språkligt en distans till sin hemort och visar på så vis identifikat-
ion med andra talgemenskaper och ett annat talspråk med högre prestige, d.v.s. i det här fallet 
mer standardnära (Eriksson 2005:70). 
 
Sambandet mellan social samhällsklass och dialekt är inom sociolingvistiken väldokumente-
rat. I Sverige avhandlar Anna Gunnarsdotter-Grönberg det här ämnet, med främsta syfte är att 
utreda hur social gruppidentitet och språklig variation hör samman (2004:3). Hon valde att in-
tervjua elever från olika typer av gymnasieprogram (vilka i tidigare forskning visat sig spegla 
föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet, 2004:21, 301-302). Gunnarsdotter fann ett sam-
band mellan gymnasieprogram och användning av standardformer och lokala former. Elever 
vid studieförberedande program hade överlag fler standardformer i sitt tal, och elever vid yr-
kesförberedande program talade generellt sett med fler lokala former (2004:302-303). 
 
 

2.3.3 Kön och prestige 
 
Vad man har funnit i ett flertal västerländska länder inom modern språkforskning är att kvin-
nor oftare talar mer standardspråknära än män, och att män talar mer dialektalt, även om det 
här sambandet inte är att betrakta som en absolut (Edlund, Erson & Milles 2007:167). Den här 
skillnaden i talat språk mellan kvinnor och män har uppmärksammats hos vuxna, liksom hos 
barn (Chambers och Trudgill 1998:61-63). 
 

Women tend on average to use more higher-status variants than men do. Indeed, this is perhaps the most 

strikingly consistent finding off all to emerge from sociolinguistic dialect studies in the industrialised 

western world (Chambers & Trudgill 1998:61). 

 
Vidare visar forskningen att kvinnor respektive män har olika uppfattning om språklig pre-
stige och språklig identifikation. Genom språket markerar kvinnor tillhörighet med högre 
samhällsklasser, medan män är mycket mer influerade av den omvända prestige som tillskrivs 
lågstatusformer (Chambers & Trudgill 1998:85). 
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Ett exempel på skillnader i hur kvinnor och män betraktar språklig prestige ser vi i tidigare 
nämnd artikel av Eriksson (2005:68). Eriksson fann att det råder skillnader mellan hur pojkar 
och flickor på gymnasiet i Piteå förhåller sig till sin dialekt. Det är t.ex. flest pojkar som ser 
ett stort värde i att tala dialekt och använda dialekten som ett redskap in i olika gemenskaper. 
Hos Eriksson kallas den här typen av dialektanvändare anhängare. 
 
Pojkar och flickor ger olika skäl till varför de anpassar sitt tal till att tala mer standardspråks-
nära då de reser. Flickorna säger att de anpassar sitt språk för att inte bli uppfattade som 
dumma eller lantliga, i en negativ mening, killarna undviker dialektalt färgat tal för att bli 
bättre förstådda. Erikssons resultat är inte entydigt och ungdomarna som hon kallar anpas-
sarna uppvisar olika attityder till dialekten. Implicit betraktar dock flickorna sin dialekt i situ-
ationer med utomstående som en språklig varietet med lägre prestige än standardspråk, eller 
att flickorna tycker att andra/utomstående ser deras dialekt som mindre prestigefylld (Eriks-
son 2005:68-69). 
 
Samtidigt, beskriver Eriksson, är det av alla ungdomar i studien pojkarna som inte har för av-
sikt att stanna på orten som tydligast tar avstånd från dialekten, troligen på grund av den lo-
kala föreställningarna om att dialektalt tal är manligt. De vill på ett tydligt sätt markera ett 
språkligt avstånd från den föreställningen och identiteten (2005:73). 
 
Olika förklaringsmodeller har presenterats till varför kvinnor talar mer standardnära än män. 
Två potentiella orsaker till att det föreligger en skillnad mellan hur kvinnor respektive män 
talar är dels att kvinnor generellt och historiskt har haft färre möjligheter till högre ämbeten 
och därför vill markera status språkligt. Dels kan språkskillnaderna också ha att göra med 
samhällsfostran. Kvinnor uppfostras till att vara korrekta och diskreta, medan män uppfostras 
till att vara tuffa (Chambers & Trudgill 1998:84-86). 
 

3. Tidigare forskning 

Forskning har bedrivits om götamålsskorrningen i Västergötland av Svahn & Nilsson (2014) 
och Svahn (2007). I de båda texterna presenteras att det i bruket av götamålsskorrningen före-
ligger variation och att dialektdraget står i en förändring. Vad som mer tas upp hos Svahn & 
Nilsson (2014) och Svahn (2007) är vad som behandlas i det här avsnittet. Först i det här av-
snittet vill jag belysa attityder till götamålsskorrning och sedan hur användningen av 
götamålsskorrningen ser ut idag. Sist belyser jag kort användningen av götamålsskorrning i 
förhållande till kön och begreppet öppen prestige respektive dold prestige. 
 

3.1 Attityder till götamålsskorrning 
 
Attityder kring götamålsskorrningen har funnits, och finns, i modern tid. Ungdomar i 1980-
talets nordöstra Småland valde medvetet att lägga av sig uttalet med skorrande r, och  det-
samma skedde bland ungdomar i centrala Västergötland på 1970-talet, berättar Svahn 
(2007:210). Hon skriver: ”Redan då jag var tonåring i Vara på 1970-talet hade jag klart för 
mig att bruket av det bakre götamåls-r:et – som i röra [Rø:ra] – var ganska töntigt och ett av 
de första drag man la av med om man kände ett behov av att verka mindre lantlig” (Svahn 
2007:214). 
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Det geografiska område som främst undersöktes av Svahn & Nilsson (2014) var landskapet 
Västergötland och de städer som mest ingående beskrivs är Kinna, Borås, Trollhättan, Sol-
lebrunn, Vara och Skara (Svahn & Nilsson 2014:20). I studien säger de följande: 
 

Många västgötar [är] medvetna om uttalet av det bakre r:et, den s.k. götamålsskorrningen, och vet att det 

idag har låg status. Vilka varianter som mer eller mindre medvetet väljs bort i en talsituation är förstås i 

hög grad beroende av att talaren vet om att detta är dialektala varianter (Svahn & Nilsson 2014:33, min 

justering inom hakparentes). 

 
Som citaten visar skriver Svahn respektive Svahn och Nilsson i allmänna ordalag om att 
många som talar med götamålskorrning är medvetna om det, att attityden mot draget har varit 
och är negativ. Citaten visar dessutom att valet att lägga av med ett drag är avhängigt om per-
sonen är medveten av draget och attityden till det (Svahn 2007:214, 210; Svahn & Nilsson 
2014:33). 
 
 

3.2 Tendenser i användningen av götamålsskorrning idag 

 
Studien Dialektutjämning i Västsverige utgick ifrån äldre ljudinspelningar, en kvantitativ en-
kätundersökning och ljudinspelningar av ungdomar. De fann att skorrande r förekom i äldre 
ljudinspelningar, hos informanter, och bland ungdomarna idag (Svahn & Nilsson 2014:80). 
Av de ungdomar som intervjuades fann de att dessa bara använder skorrande r initialt i ord (se 
Svahn & Nilsson 2014:80). R-uttalet i de andra positionerna enligt det traditionella mönstret, 
götamålsregeln, har med andra ord gått tillbaka till det ursprungliga rullande r-ljudet. Dessu-
tom skriver de att uttalsvarianten (skorrande r) är att betraktas som ovanlig bland de unga in-
formanterna (Svahn & Nilsson 2014:106). 

Tillbakagången av götamålsskorrningen beskrivs som starkare hos Svahn & Nilsson 

(2014:106) än hos Svahn (2007:217). Men hur starkt man kan se på tillbakagången av 

götamålsskorrningen utifrån Svahns beskrivning (2007) är en tolkningsfråga. Hon skriver 

nämligen att götmålsskorrning initialt i ord inte verkar vara helt ovanlig. ”Bakre r verkar i 

initial ställning alltså inte vara helt ovanligt ens i den unga generationen. Bland äldre tycks det 

dock förekomma betydligt oftare”(2007:217). Samtidigt skriver hon att draget är på en stark 

tillbakagång (2007:220). Dubbelheten i Svahns beskrivning bottnar sannolikt i de attityder till 

götamålsskorrning som beskrivs av henne själv (2007:210). Kanske förväntade hon sig en 

kraftigare tillbakagång än hon funnit med tanke på de attityder som åtföljer dialektdraget? 

Elevernas socioekonomiska bakgrund har visat sig vara viktig för hur mycket eleverna talar 

med götamålsskorrning. Elever vid yrkesförberedande gymnasieprogram tenderar att använda 

götamålsskorrning mer än elever vid studieförberedande program (Svahn & Nilsson 2014). 

Vidare fann Svahn (2007) i delar av det material som hon undersökte bland gymnasieungdo-

mar att pojkar använde skorrande r betydligt mer än flickor, men samtidigt att fördelningen 

inte är helt entydig. Hon såg nämligen också att flickor på yrkesförberedande program i just 

Borås använde skorrande r mer än pojkar på dito gymnasieutbildning. Detta trots att pojkar på 

yrkesförberedande gymnasieutbildningar på andra orter överlag talade med fler skorrande r, 

och mer konsekvent med skorrande r, än flickorna. Detta härleder Svahn till öppen prestige 

och dold prestige (2007:217-218, 219-220).3 

                                                        
3 Prestigebegreppet beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3.3 Kön och prestige . 
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3.3 Beskrivning av r-ljudet i dialektområdet norra Småland 
 
Den språkliga varieteten som talas i de norra delarna av Småland har de senaste åren inte varit 
mål för vidare forskning. I presentationer av dialektområdet nämns dock att götamålsskorr-
ning förekommer i just norra Småland (Svahn 2007:212; Pamp 1978:55). Dialekterna ”i norra 
Småland, Västergötland och Östergötland, har båda r-ljuden […] efter viss fördelning” (Wes-
sén 1969:16, min justering inom hakparentes). 
 
Vidare skriver Pamp att gränsen mellan sydligt skorrande r och ordinärt rullande r går i norra 
Småland. R-ljudet precis norr om gränsen är enbart rullande-r, och vidare norrut är ljudet för-
delat enligt götareglen.4 
 

Nordgränsen för tungrots-r i alla ställningar följer ungefär landskapsgränsen Småland-Västergötland upp 

mot Jönköping och går sedan i en buktande linje mot öster för att mynna ut i Kalmarsund […] (Pamp 

1978:55, min justering inom hakparentes).5  

 
I områden där rullande r används kan r-ljudet vokaliseras efter en vokal, vilket innebär att r-
ljudet förmjukas och ersätts av ett vokalljud (Pamp 1978:55, Wessén 1969:16). Det vokali-
serade r-ljudet får sedan i områden medrullande r, vilket han menar är de större delen av Jön-
köpings län, ett sammansmält ljud med konsonantljuden t, s, l och n. Exempelvis uttalas bort 
bått och barn ban. R-ljudet faller alltså bort i dessa positioner och blir rena konsonantljud 
(Pamp 1978:55). 
 
 

4. Metod och material 

Metoden jag har valt för uppsatsen är kvalitativ och i form av gruppintervjuer i kombination 

med kvantitativ metod i form av enkäter. Kvalitativ metod används för att kunna studera nå-

got nära och på djupet. Kvantitativa metoder används för att enkelt kunna samla in och analy-

sera kvantifierbar information och på det viset finna statistiska samband (Boyd & Ericsson 

2015:18). Det jag närstuderar är ungdomarnas götamålsskorrning och r-bortfall, och förklarar 

de tendenser i användningen som jag har funnit. Gruppintervjuer användes för att spela in au-

tentiska språkprov för att finna tendenser i bruket av götamålsskorrning och r-bortfall hos 

gymnasieungdomarna i Jönköpingsomårdet, och för att diskutera frågor med eleverna som är 

relevanta för min undersökning.  

 

Enkätundersökningens främsta syfte var att samla in korrelationer såsom ålder, kön och även 

övergripande attityder kring staden Jönköping och dialektattityder. I intervjuerna samtalades 

allmänt kring staden Jönköpings utbud, hur staden betraktas av dem själva och utomstående, 

samt elevernas framtidsplaner. Intervjuerna och enkäten beskrivs mer genomgående nedan, 

under respektive rubrik. Materialet är information insamlad från gymnasieeleverna som del-

tog i intervjuer och/eller i enkätundersökningen. 

 

 

                                                        
4 Götaregeln är mönstret för götamålsskorrning -Se begreppsförklaring i avsnitt 2.1 Götamålsskorrning. 
5 Se också en äldre karta på sydgränsen för tungspets-r hos Wessén 1969:17. 
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4.1 Urval 
 
De informanter jag har använt mig av i den här uppsatsen är gymnasieelever vid en centralt 
belägen kommunal gymnasieskola i Jönköping. Eleverna läser år ett på ett studieförberedande 
program, de är 16-17 år gamla. Undersökningen genomfördes den 2 mars 2017. 
 
Den främsta anledningen till valet av informanter är att tidigare forskning visar att gymnasi-
eungdomars talspråk ligger mycket nära hur de kommer att tala också i vuxen ålder (Teinler 
2016). Ungdomar på gymnasiet har dessutom ett brett register med lokala och standardspråk-
liga drag – betydligt bredare än det språkregister elever i högstadiet besitter. Högstadieelever 
är som mest lokala i sitt språk delvis på grund av att de har ett större behov att identifiera sig 
med andra i sin direkta närhet än vad gymnasieungdomar har (Gunnarsdotter-Grönberg 
2004:18f). Mot den här bakgrunden önskade jag därför inte studera yngre informanters tal-
språk, eftersom det är mer flyktigt och inte lika utvecklat. Jag vill studera talspråk som är nå-
got mer bestående. 
 
En annan anledning till valet av informanter är att flertalet svenska studier har visat att ungdo-
mars val av gymnasieprogram är nära kopplat till deras föräldrars utbildningsnivå och in-
komst. Ungdomarna speglar föräldrarna genom att oftare tendera att välja studieförberedande 
program ju högre utbildning och inkomst föräldrarna har (Gunnarsdotter-Grönberg 2004:21). 
Mot den här bakgrunden kan flertalet av eleverna på det studieförberedande programmet jag 
undersökte sägas tillhöra samhällsklassen medelinkomsttagare, även om jag är medveten om 
att det i elevgruppen högst troligt finns en viss socioekonomisk variation.6 
 
Jag önskade först jämföra elevers bruk av götamålsskorrning vid studieförberedande och yr-
kesförberedande gymnasieprogram, men då tillgängligheten till gymnasieskolorna var begrän-
sad har jag valt att bara förhålla mig till denna enda skolklass vid ett studieförberedande pro-
gram. Detta gör också valet av informanter till ett tillgänglighetsurval. Varför just dessa infor-
manter blev tillfrågade att delta i undersökningen var för att ansvarig lärare för eleverna under 
det specifika lektionstillfälle kunde upplåta lektionen och ge mig möjligheten att genomföra 
studien bland eleverna. Majoriteten av eleverna som deltog i undersökningen är tjejer. Detta 
är inte ett medvetet urval, utan är ett resultat av gymnasieklassens konstellation. 

 
 

4.2 Geografisk avgränsning 
 
Den geografiska avgränsningen för uppsatsens undersökning är Jönköpings kommun, som 
ligger i norra Småland, och mer specifikt staden Jönköping med omnejd. Med i an av under-
sökningens gruppintervjuer finns också en informant från samhället Habo i Habo kommun, 
nordväst om Jönköping. I uppsatsen väljer jag att kalla både Jönköpings kommun och Habo 
som Jönköpingsområdet. Detta då Jönköping är den största orten i det här området och på 
flera sätt områdets viktigaste samlingspunkt. Även om Habo är centralort i dess kommun är 
detta samhälle betydligt minre i befolkningsmängd än Jönköping och synnerligen mer begrän-
sad utbudsmässigt (mer om Habo i avsnitt 4.2.2). 
 
Den främsta anledning till just den här avgränsningen är att det i äldre forskning framkommer 
att götamålsskorrning talas i Jönköpingsområdet (Elias Wessén, Våra folkmål 1969:16). Bil-
den av norra Småland som dialektområde framställs som mer eller mindre enhetlig i äldre 

                                                        
6 Även om det finns stöd i tidigare forskning att elever som läser studieförberedande program ofta är barn i me-

delinkomsttagande familjer är begreppet i det här sammanhanget en generalisering för att kunna föra en diskuss-

ion kring språklig variation i förhållande till variabeln socioekonomisk tillhörighet och social ambition. 
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forskning (Se t.ex. Pamp 1978:55-56), och sydgränsen för skorrande r-ljud går genom Jönkö-
pings kommun i höjd med Jönköping (Pamp 1978:55). En enhetlig bild av den språkliga vari-
etet som talas i Jönköpingsområdet tycks inte längre vara aktuell, vilket jag själv har upptäckt 
genom upprepade besök i Jönköping, Bankeryd och Huskvarna. Att en gräns för uttalet av r-
ljudet har dragits just här talar också för att det förekommer variation i talarten i området. 
 
En annan anledning till den geografiska avgränsningen är att gymnasieskolan jag har valt att 
använda mig av i min undersökning har ett upptagningsområde med elever från hela Jönkö-
pings kommun och Habo. De ungdomar som deltog i intervjuerna kommer från samhällen i 
norra delar av kommunen: Bankeryd, Jönköping, Huskvarna, Taberg, Tenhult, Skärstad och 
Visingsö, samt Habo. För att få delta i enkätundersökningen ställdes ett muntligt krav på att 
ungdomarna skulle vara bofast, och ha bott en längre tid, i Jönköpingsområdet, relativt nära 
Jönköping. Kravet ställdes på detta eftersom äldre forskning visar på att uttalsvarianten 
götamålsskorrning finns i just det området. De informanter som deltog i enkätundersökningen 
ombads dock inte att lämna uppgifter om specifik hemort. För vidare information om detta se 
forskningsetiska överväganden. Figur 2 och Figur 3 på nästföljande sida visar de informan-
ters hemorter i Jönköpings kommun ligger i förhållande till centralorten Jönköping. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 2. Jönköpings kommun.             FIGUR 3. Jönköping tätort och ortsnamn 

☐=Elevernas hemorter     ☐=Elevernas hemorter 

 

 

 

4.2.1 Beskrivning av Jönköpings kommun och dess kommundelar 
 
Jönköping är centralorten i Jönköpings kommun. Staden är belägen vid Vätterns sydspets och 
breder ut sig närmast i en u-formation längs den sydliga kusten. Staden är kommunens admi-
nistrativa centrum, är nav för transport och logistik och i staden bedrivs en riklig handel och 
mässverksamhet. Jönköpings kommun har ett invånarantal på 135 783 invånare, vilket gör 
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kommunen till en av de tio största i Sverige. Inom kommunens areal finns en stor variation 
mellan tätort och landsbygd och kommunen har 11 kommundelar. Bland dem är Jönköping, 
Huskvarna, Bankeryd, Tenhult, Skärstad och Visingsö representerade i den här undersök-
ningen (Jönköpings kommun, Kommunfakta 2017). Enligt den senaste befolkningsstatistiken 
från december 2016 har Jönköping tätort i sig en befolkningsmängd på 63 962. Sammanvuxen 
med Jönköping åt öster är Huskvarna med en befolkning på 23 796 personer (Jönköpings 
kommun, Befolkningsstatistik 2017). 
 
I nordvästlig riktning om Jönköping ligger samhället Bankeryd, intill Vättern, och det är en 
dryg mil mellan Jönköpings och Bankeryds mest centrala delar. Bankeryd är ett betydligt 
mindre samhälle än både Jönköping och Huskvarna och har ett invånarantal på 9191 personer 
(Jönköpings kommun, Befolkningsstatistik 2017). I Bankeryd finns kommunal service i form 
av skola, förskola, vårdcentral med apotek, samt dagligvaruhandel. Dessutom finns goda för-
bindelser genom tåg och buss till centralorten Jönköping (Jönköpings kommun, Bankeryd, 
kommundelsutveckling 2017). 
 
Ett mindre samhälle som är lantligt beläget, är Tenhult. Tenhult har, enligt samma mätning år 
2016, ett invånarantal på 5157 medräknat den kringliggande landsbygden (Jönköpings kom-
mun, Befolkningsstatistik 2017). Äldre siffror, från december 2015, säger att tätorten Tenhult 
har 3127 bofasta invånare. Samhället har affärer och industriell tillverkning och goda förbin-
delser till Jönköping med tåg och buss. En stor del av Tenhult är ett villasamhälle som bland 
annat är populärt bland barnfamiljer (Jönköpings kommun, Tenhult, kommundelsutveckling 
2017). 
 
Kommundelen Skärstad är också lantligt beläget och ligger dryga två mil nordost om Jönkö-
ping. Området har 90 % småhus och av de 1891 bofasta är fler barnfamiljer och färre pension-
ärer än genomsnittligt i kommunen. Skärstad har ingen egen dagligvaruhandel, men den finns 
i det intilliggande samhället Kaxholmen. Annars finns förskola, skola, äldreomsorg, byggva-
ruhandel och småföretagare (Jönköpings kommun, Skärstad, kommundelsutveckling 2017). 
 
Den minsta kommundelen i kommunen är Visingsö. Kommundelen har 732 invånare som till 
den största delen är pensionärer och dessutom relativt många barnfamiljer. Bebyggelsen be-
står av 90 % småhus. Visingsö är Jönköpings mest populära turistmål och ligger tre mil norr 
om Jönköping, sex kilometer väster om Gränna hamn. Färden med färja tar omkring 20 minu-
ter till Gränna hamn (Jönköpings kommun, Visingsö, kommundelsutveckling 2017). Skola, 
förskola och fritidsanläggning och livsmedelsbutik finns på ön (Eniro 2017a). 
 

4.2.2 Beskrivning av Habo kommun och Habo tätort 
 
Habo är centralort i Habo kommun. Befolkningsmängden i kommunen är 11 602, varav 7865 
beräknas bo i tätorten Habo. Det är vanligt att bo i Habo, men pendla till andra kommuner för 
arbete. De senaste siffrorna från 2014 visar att 3289 personer pendlar ut från kommunen för 
att arbeta (Habo kommun, Kort fakta om Habo kommun 2017). 
 
Utbudsmässigt har Habo en biblioteksverksamhet, sportanlägging, småbåtshamnar, sportfis-
keområde, motionsspår m.m. Kommunen ger information om att de i kommunen har ett 
mångsidigt näringsliv och ett naturskönt läge (Habo kommun, Kort fakta om Habo kommun 
2017). Vad gäller utbildning finns i Habo kommun flertalet förskolor och sex stycken grund-
skolor. Det finns ingen gymnasieskola i kommunen, vilket gör att de flesta söker sig till Jön-
köpings kommun för gymnasieutbildning (Habo kommun, Barn och utbildning 2017). 
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Habo tätort är belägen nordväst om Jönköping väster om Vättern, närmast rakt norr om sam-
hället Bankeryd. Mellan Habos mest centrala delar och Jönköpings stadskärna är det omkring 
1,7 mil. En bilresa till Jönköping tar omkring 19 minuter (Eniro 2017b). Länstrafikbuss och 
tåg binder med täta avgångar samman Habo med t.ex. Bankeryd och Jönköping. Tågresan 
mellan Jönköping och Habo tar 13 minuter och bussavgångarna går cirka var 30 minut under 
veckodagarna (Habo kommun, Buss, tåg och flyg 2017).  

 
 

4.3 Gruppintervjuer 
 
Intervjuns främsta syfte var att samla in språkprov av ungdomars talspråk för att se om, och i 
så fall i vilken utsträckning, de talar med götamålsskorrning och r-bortfall. Ett annat syfte 
med intervjuerna var att diskutera frågor som var relevanta för min studie. I intervjuerna ville 
jag att de tillfrågade skulle diskutera vardagsnära ämnen, som jag också kunde använda i min 
sociolingvistiska analys. Ämnen som berördes var (1) hur staden Jönköping är, (2) hur det är 
att leva och bo i Jönköping, och (3) hur eleverna ser på framtiden (Intervjufrågorna återfinns i 
Appendix 1: Frågor vid gruppintervju). Jag valde dessa teman också för att senare kunna låta 
enkätundersökningen om attityder spegla intervjun. Att avhandla just nämnda ämnen i grupp-
intervjuerna hoppades jag skulle skapa dialog kring ämnet, med liten press på en enskild per-
son i förhållande till individuella intervjuer, och med förmånen av det mått av social kontroll 
som återfinns i en samtalande grupp.7 
 
En stående svårighet med att studera språk är att talsituationen tenderar att bli formell när man 
som utomstående vill undersöka hur människor talar, och språket blir anpassat till talsituat-
ionen. Det medför att informantens talspråk delvis blir förändrat, och studiet inte blir av det 
autentiska språkbruket. Den tillfrågade skärper sitt språk till att bli mer standardnära (Cham-
bers & Trudgill 1998:48-49). 
 
Denna problematik omnämnso som obesrvationsparadoxen (eng. Observer´s Paradox) hos 
Gunarsdotter-Grönberg (2004:78). Intervjumetoden att låta informanter tala om mer var-
dagsnära och emotionellt engagerande ämnen, med frågor som bjuder in till långa svar, har 
använts i flera undersökningar och har genom beprövad erfarenhet fått de svarande att tala 
mer avslappnat, och därmed mer autentiskt, d.v.s. mer i linje med hur de annars hade talat 
(Chambers & Trudgill 1998:48-49). 
 

Den sämsta metoden för insamling av autentiska språkprov är att ställa frågor om den talades 

språk i sig, vilket riktar uppmärksamheten mot språket (Chambers & Trudgill 1998:48-49). 

Jag ville därför komplettera gruppintervjuer med en enkätundersökning om språkattityder, i 

vilken jag ställer frågor om attityder, dels kring orten och dess invånare, och dels dialekten, 

om götamålsskorrningen och r-bortfall specifikt. Vilka attityder som är rådande kring 

götamålsskorrningen är en avgörande del i att förklara tendenserna i användningen av dialekt-

draget. 

 

När jag formulerade intervjufrågorna gjorde jag det med denna problematik i åtanke. Min för-

hoppning var att de vardagsnära samtalsämnena - ej riktade mot språket i sig och gruppkon-

stellationen skulle göra språkproven så autentiska som möjligt. Trots att den intervjusituation 

i sig alltid i viss mån innefattar ett mått av formalitet. 

                                                        
7 Metoden har framgångsrikt använts av Jannie Teinler (2016). 
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4.3.1 Gruppintervjuer - utförande 
 
Fyra grupper av elever intervjuades i omkring 3-5 minuter långa gruppsamtal. Sammanlagt 19 
av 25 elever i klassen blev intervjuade. Av dem var 14 stycken tjejer och fem stycken killar. 
Att könsfördelningen är så ojämn beror på klassens konstellation i sig och är inte ett urval från 
min sida. För undersökningen i sin helhet fick jag ett undervisningspass om 40 minuter att 
förfoga över (för både intervjuer och enkätundersökningen). På grund av denna praktiska fak-
tor hade jag inte tid att intervjua alla de informanter som valde att vara med i undersökningen. 
Det var främst de elever som uttryckte att de gärna ville bli intervjuade som deltog. Jag delade 
in eleverna så att de intervjuades i grupp med sina vänner för att de skulle vara bekväma i in-
tervjusammanhanget. Detta medförde att tjejer och killar intervjuades för sig. 
 

 

TABELL 2. Gruppintervjuernas längd och deltagare 
 

 

 

Intervjuernas längd berodde delvis på hur mycket eleverna valde att samtala. En grupp var be-

tydligt mer tillbakadragen (Grupp 4), vilket medförde att den gruppintervjun blev kortare än 

vad jag hade avsatt tid åt. Vidare spelades intervjuerna av praktiska skäl in på min mobiltele-

fon då ljudupptagningsförmågan på den är god och en applikation på mobiltelefonen gör det 

möjligt att enkelt skapa digitala ljudfiler. Applikationen heter Röstmemon och ingår i telefo-

nens basutbud av applikationer. 

 

Materialet som samlades in under intervjutillfällena analyserades på två sätt, innehållsmässigt 

och språkligt. Innehållsmässigt uppskattade jag huruvida det förekom positiva och/eller nega-

tiva attityder till Jönköpingsområdet i stort, hemorten, eller Jönköping centralort. Dessutom 

analyserade jag elevernas uttalanden om framtidsplaner för att se om eleverna orienterar sig 

till eller från Jönköpingsområdet. Elevernas samtliga attityder och uttalanden som indikerar 

en orientering till/från Jönköpingsområdet återfinns i Appendix 4 respektive Appendix 5. 

 

För att bedöma de insamlade språkproven språkligt lyssnade jag igenom materialet på egen 

hand upprepade gånger och förlitade mig på min egen språkkänsla och den kunskap jag har 

tillskansat mig om götamålsregeln och r-bortfall genom inläsning på ämnet inför den här stu-

dien. Ljudkvalitén var i nästan samtliga fall god, vilket bidrog positivt i bedömningen av 

språkproven. Jag nedtecknade sedan samtliga ord som innehöll antingen skorrande r eller r-

bortfall. Meningar nedtecknades också med så kallad grov beteckning. Orden återfinns i Ap-

pendix 6 och exempelmeningarna återfinns i den här uppsatsens resultat som språkliga exem-

pel för var gruppintervju. 

 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

TID: 5.22 min 

Kön: Fem tjejer 

Bostadsorter: 

Huskvarna 

Jönköping 

Jönköping 

Skärstad 

Visingsö 

TID: 4.41 min 

Kön: Fem tjejer 

Bostadsorter: 

Bankeryd 

Huskvarna  

Jönköping 

Jönköping 

Tenhult 

 

TID: 5.09 min 

Kön: Fem killar 

Bostadsorter: 

Bankeryd/Jönköping 

Jönköping 

Jönköping 

Taberg 

Tenhult 

 

TID: 3.06 min 

Kön: Fyra tjejer 

Bostadsorter: 

Bankeryd 

Bankeryd 

Bankeryd 

Habo 
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Inledningsvis i intervjun valde jag att låta eleverna ange sin hemort för att kunna se huruvida 

de talade olika beroende var i Jönköpingsområdet de bor. Eleverna sa också sitt förnamn, vil-

ket jag bad dem göra då jag ansåg mig nödgad till det för att underlätta en senare analys av 

materialet – Jag ville nämligen kunna skilja rösterna från varandra på ett tydligt sätt. När jag 

sedan lyssnade igenom intervjuerna var det till hjälp att de angett bostadsort och förnamn då 

det underlättade en identifiering av de inspelade rösterna. Elevernas förnamn är dock konfi-

dentiella och återges inte i den här studien. Istället omnämns dem som sin hemort.  

 

 

4.4 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökning är en lämplig metod att bruka för insamling av data vid efterforskning av 
dialektattityder. Detta framkommer bland annat hos Norrby & Nilssons (2015:46f). En annan 
ofta använd metod för att fånga dialektatityder, som bland annat framgångsrikt har använts i 
en folklingvistisk avhandling av Jannie Teinler (2016), är masktest (eng. matched guise-test). 
Ett av Teinlers delsyften var att undersöka hur den talspråksvariation som beskrivs av infor-
manterna värderas, varför han använde masktest som metod (2017:15). 
 
I ett masktest används inspelade röster som spelas upp för de deltagande i undersökningen, 
som sedan bedömer dem i något avseende, vanligen utifrån skalor med upptecknade adjektiv. 
Traditionellt är minst två av rösterna samma person som behärskar två talspråkliga varieteter, 
vilket medför att det talade språket bedöms av deltagarna i undersökningen, snarare än egen-
skaper hos den inspelade rösten och de omedvetna spåkliga attityderna snarare än andra attity-
der som tillskrivs personen som talar. Till exempel kan den inspelade personens kön och ålder 
också spela in i hur en röst uppfattas och bedöms, utöver det rent språkliga som har med dia-
lekt att göra (Teinler 2017:81-82). 
 
Masktest var en av de metoder jag övervägde inför undersökningen, men fann att en enkät 
också kan lämna tillförlitliga svar. Jag resonerade som så att eleverna själva har en uppfatt-
ning om götamålsskorrning och r-bortfall som de har tillskansat sig i sin språkliga miljö. Det 
är de attityderna jag vill studera. 
 
Metoden enkät valdes också delvis för att få en kvantitet i svaren (vilket gör attityderna mer 
tillförlitliga och representativa) och svaren kan lätt härledas till en enskild person och därmed 
analyseras lätt utifrån de variabler som kan påverka språklig variation, vilket är svårare att 
göra när man genomför en analys av en gruppintervju. Enkätundersökningens främsta syfte 
vara att samla in data som kan visa på elevernas dialektattityder. Utifrån tidigare forskning, 
som jag lyfter fram i föregående kapitel i den här uppsatsen, bär vi alla med oss attityder kring 
språk och dialekt. Attityderna hör samman med egenskaper som vi tillskriver talarna av dia-
lekten. Jag utformade enkätens frågor med detta i åtanke. Enkäten i sin helhet återfinns i Ap-
pendix 2: Enkätundersökning om dialektattityd. 
 
Frågorna som ställdes i enkätundersökningen berörde (1) personliga variabler, (2) attityder till 
befolkningen i Jönköping, (3) attityder till stadens utbud och möjligheter, (4) attityder till dia-
lektalt tal i Jönköping, götamålsskorrning och bortfall av r-ljud i småländskan. Frågorna ställ-
des formulerade som en skala i enlighet med Norrby & Nilssons rekommendationer (2015:46-
47). 
 
Jag valde sedan att göra skalan jämn i antal för att ungdomarna inte lika lätt skulle kunna för-
hålla sig neutrala i någon fråga genom att välja det tal som var i mitten. Som kan ses i Figur 4 
nedan, kunde eleverna också välja att inte svara enligt skalan, om de upplevde sig inte veta 
svaret. I skalan står siffran 1 för att informanten inte instämmer i föregående påstående, och 4 
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betecknar att denne instämmer helt. Sifrran 2 respektive 3 står för instämmer delvis och in-
stämmer delvis inte. 

 

 
FIGUR 4. Utdrag från enkätundersökningen om attityder till Jönköping och befolkningen där. 
 

Frågorna om dialektattityd formulerades annorlunda med syfte att fånga olika attityder på en 
skala. Likannade frågeformulering exemplifieras och rekommenderas hos Norrby & Nilssons 
(2015:46-47), vilket jag ansåg passande då jag önskade fånga ungdomaras dialektattityder 
utan att behöva skriva ett påstående per attityd. Min tanke var också att skalan, så som jag ut-
formade den, skulle göra att deltagaren kunde värdera dialekten på ett obehindrat och  över-
skådligt sätt. Figur 5, nedan, visar tre av frågorna om dialektdraget skorrande r, vilket är ett 
drag i götamålsskorrningen. 
 

 

FIGUR 5. Utdrag från enkätundersökningen om dialektatityd – skorrande r. 
 

I enkätundersöknigen valde jag att inte ta med elevernas hemort, till skillnad från hur jag 
valde att göra vid gruppintervjuerna. Detta då jag inte fann det relevant för själva undersök-
ningen. Studiens syfte är som bekant att se hur och om ungdomarna i Jönköpingsområdet talar 
med götamålsskorrning och r-bortfall bland annat i förhållande till hemort, och i den mån det 
är möjligt förklara detta utifrån korrelationer och dialektattityder. Eftersom enkätundersök-
ningarna inte samlade in språkprov fann jag det som överflödigt att ta med elevernas hemort 
(hemort som korrelation i enkäten är inte relevant utifrån de frågeställningar som den här 
undersökningen behanldar). Undersökningen berör nämligen inte frågan om hur ungdoarna 
uppfattar götamålsskorrning och r-bortfall beroende påbostadsort. En persons hemort är dess-
utom privat information, vilket jag betänkte då jag valde att inte samla in den datan. 
 
 
 
 
 
 

Ringa in den siffra som bäst svarar mot din åsikt. 1= Instämmer ej 4= instämmer helt 
 

DEL 2: Jönköpingstrakten, staden och dess befolkning.               Vet ej 
 
1. Jönköping är en fin stad.      1        2        3        4      ☐ 
 
2. Jönköping har ett bra socialt klimat.    1        2        3        4      ☐ 
 
3. De som bor i Jönköping är trevliga.    1        2        3        4      ☐ 

 

9. Ringa in den siffra på skalan som du tycker bäst beskriver ett bakre, skorrande r-ljud: 
 

Positivt     Negativt 
1                    2                     3                    4       

 
Fint      Fult 
1                    2                     3                    4       
 
Trevligt     Otrevligt 
1                    2                     3                    4       

 
Fint  Fult 
1                    2                     3                    4       
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4.3.1 Enkätundersökning – utförande 
 
Sammanlagt svarade 25 stycken ungdomar på enkätundersökningen, varav 19 stycken också 
deltog i en gruppintervju, 6 elever deltog alltså i enbart enkätundersökningen. Det är inte möj-
ligt att se vilka ungdomar som deltog i både enkätundersökning och inetvju eftersom enkä-
terna var anonyma. 
 
Enkätundersökningen genomfördes av deltagarna efter intervjuerna. Det var ett aktivt val som 
gjordes för att i så liten grad som möjligt påverka elevernas talade språk i formell riktning. 
Detta då enkätundersökningen ställer frågor direkt riktade mot språket och attityder till de två 
dragen, götamålsskorrning och r-bortfall (se återigen Chambers & Trudgill 1998:48-49). 
 
För att förtydliga vad ett skorrande r-uttal är valde jag att i mitten av enkätundersökningen 
spela upp ett språkprov från SweDia2000. Språkprovet var på en yngre kvinna från samhället 
Järsnäs i Jönköpings kommun i norra Småland. Den unga kvinnan talar med götamålsskorr-
ning, men r-ljudet är förhållandevis svagt markerat, även om det går att höra att kvinnan i 
olika positioner har ett skorrande, respektive rullande r-ljud. 
 
Några av ungdomarna förstod trots språkprovet inte vad det föreligger för skillnad mellan r-
ljuden, men förstod när de fick en vidare förklaring av mig muntligt. För vidare forskning re-
kommenderar jag att spela upp ett språkprov, för delar av undersökningsgruppen var det till 
hjälp att höra språkprovet. Om jag genomförde en liknande undersökning igen skulle jag dock 
välja ett annat språkprov då tydligheten i växlingen mellan skorrande r och rullande r i språk-
provet jag valde var förhållandevis svag. Efter en vidare muntlig förklaring förstod dock alla 
vad jag efterfrågade, så jag finner att metoden jag valde var ändamålsenlig. 
 
Jag fann att ett mycket litet antal elever valde att avstå från att svara på frågor, eller att skriva 
in svarsalternativet vet ej. En informant lämnade en sida av enkäten obesvarad, troligen till 
följd av att denne bläddrat förbi sidan. Då dem valde att avstå framkommer det i skrift och ta-
bellform i presentationen av undersökningens resultat. 
 
Svaren som undersökningens deltagare lämnade i enkäten har korrelerats mot variablen kön, 
vilket framkommer i tabeller. En betänklighet med detta är att de manliga informanterna är till 
analet färre, vilket man kan ha i åtanke när man utläser resultatet. Datan ska vidare förstås i 
sin kontext– infomanterna är gymnasieungdomar vid ett studieförberedande program i åldern 
16-17 år och de bor i ett geografiskt och språkligt variabelt området kring centralorten Jönkö-
ping. 
 
 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
 
Ett flertalet forskningsetiska överväganden beaktades inför insamlingen av materialet. Först 
och främst skickades ett informationsmejl ut till alla rektorer och lärare som var potentiellt in-
tressanta att samarbeta med för att genomföra studien. I mejlet stod utförligt att eleverna del-
tar på frivillig basis, att de när som helst kunde välja att dra sig och ångra sitt deltagande, och 
att de har rätt att höra studiets syfte i samband med att de gör undersökningen. Jag formule-
rade också en överenskommelse om att eleven är anonym och att materialet jag använder 
kommer att avidentifieras så att det inte går att härleda till en viss klass eller enskild person. 
Deltagandets innebörd och frivillighet informerades också informanterna om i samband med 
att enkätundersökningen genomfördes. Då fick eleverna säga sitt ja eller nej till att delta i 
undersökningen. De fick också veta att de när som helst kunde dra tillbaka sitt ja, vilket ingen 
gjorde. 
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För att skydda individen valde jag att i enkäten avstå från att samla in uppgifter som kan upp-
fattas som personliga, såsom namn. Jag formulerade enkätundersökningen i två steg, ett första 
utkast, en reviderad kopia och sist den aktuella enkätundersökningen.8 I det första utkastet 
hade jag med en fråga om uppväxtort -en variabel som jag senare tänkte använda för att ana-
lysera mitt material. I det andra utkastet av min enkätundersökning gjorde jag ett val att inte ta 
med uppväxtort. Detta då uppväxtort kan anses vara privat information och för att informat-
ionen om uppväxtort inte direkt korrelerade med undersökningens syfte. 
 
För att få så autentiska språkprov som möjligt var jag också nödgad att inte berätta för ele-

verna om intervjuernas huvudsyfte – att samla in material om den faktiska användningen av 

götamålsskorrning. Att studien handlade om götamålsskorrning och attityd till sin dialekt och 

stad framkom sedermera när eleverna direkt efteråt genomförde enkätundersökningen. 

 

 

5. Resultatredovisning och analys 

Syftet med den här uppsatsen är som bekant att beskriva tendenser i användning av götamåls-
skorrning hos gymnasieungdomar i Jönköping, och den variation som kan tänkas föreligga 
däri. I det här avsnittet vill jag besvara frågorna om i vilken utsträckning ungdomarna i Jönkö-
ping tenderar att använda götamålsskorrning och r-bortfall – detta i förhållande till kön, hem-
ort, social ambition, dialektattityder och identifikation. Jag vill också besvara frågorna om i 
vilka ord som skorrande r och r-bortfall förekommer, hur mönstret för r-fonemen ser ut i or-
den och hur tendenserna kan förklaras utifrån variablerna kön, ort och social ambition. För att 
besvara frågorna lyfter jag fram det material som samlades in genom de fyra gruppintervju-
erna och enkätundersökningen.9 

 

5.1 Resultat av gruppintervjuerna 
 
Nedan presenteras först varje gruppintervju för sig. Deltagarnas kön och hemorter redovisas 
inledningsvis. Efter det redovisas språkprov från grupperna och sist gruppens attityder till sin 
hemort och deras social ambition. Sist redovisas språkprov från grupperna. Här används be-
greppen götamålsskorrning och bortfall av r, som här också omnämns som r-bortfall.10 
 
Språkprov återges i skrift med så kallad grov beteckning. I exempel på språkprov från det in-
samlade materialet från gruppintervjuerna, som jag i uppsatsen återger i löpande text, marke-
rar jag skorrande r-ljud med symbolen R (ex. BjörkRis).  Rullande r-ljud betecknas med ordi-
närt r.11 Om ett r-ljud inte uttalas, alltså faller bort, är r-ljudet nedtecknat i den grova beteck-
ningen med ett understreck (ex. tycke_ (för tycker)). Svaga, rullande r-ljud, som nästan faller 
bort, återger jag inom parentes (ex. anna(r)s). När r-ljudet nästan faller bort är det så nära ett 
fullt bortfall att jag inte finner det intressant att klassificera dessa svaga rullande r-ljud på nå-

                                                        
8 Enkätundersökningen återfinns i Appendix 2: Enkätundersökning om dialektattityd. 
9 En sammanställning av orden med skorrande r-ljud och r-bortfall återfinns också i Appendix 6. 
10 Se avsnitt 3.3. När jag genomförde intervjuerna fann jag att vissa informanter helt avstod från att uttala r-ljudet 

i vissa positioner. Pamp (1978) talar om bortfall av r-ljudet i småländskan. Jag kallar uttalsvarianten för r-bortfall 

i enlighet med Wessén (1969:16) och Pamps (1978:55) som kallar ljud som ej uttalas för bortfall.  
11 Symbolen R är en förenkling av den symbol för skorrande r-ljud som används hos Svahn & Nilsson (2014). 
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got annat sätt än som r-bortfall. För tydlighetens skull ser jag det dock som värdefullt att mar-
kera ljudet så att de exempel jag återger i texten ligger så nära informanternas faktiska uttal 
som möjligt. 
 

5.1.1 Grupp 1: Götamålsskorrning och r-bortfall 
 
Gruppen bestod av fem stycken tjejer som var bosatta på Visingsö, i Jönköping (Rosenlund), 
Jönköping (Bymarken), Skärstad och Huskvarna (Stensholm). Rosenlund och Bymarken är 
två stadsdelar i Jönköping tätort, Huskvarna är sammanvuxen med centralorten, Visingsö och 
Skärstad är båda kommundelar som är lantligt belägna med betydligt lägre invånarantal än 
både Jönköping och Huskvarna. Visingsö och Skärstad ligger utanför Jönköping i nordöstlig 
riktning. Intervjuns längd var 5.22 min. 
 
I grupp 1 fanns ingen informant som hade en genomgående götamålsskorrning. Uttalet av r-
ljuden överensstämmer i stort med vanligt standardspråk. Det vill jag visa på med två exem-
pel på vanligt talat standardspråk med inslag av ungdomsspråk från två informanter: 
 

1) ”De ä_ nog många som gör, har jag hört”(Min. 2.37-38). 

2) ”Jag tycker det ä_ väldigt bra i Rosenlund för det är väldigt många, typ tonåringar som bor där å 

de ä_ nåra i klassen som bor typ i samma kvarter, så det finns såhär människor i närheten som man 

kan va med och sen så har jag ganska nära till stan och så, till centrum”(Min. 1.29-41). 

 
Namn på samhällen eller namn på områden i Jönköping som deltagarna bor i uttalas dock 
med skorrande r-ljud, eller så faller r-ljudet i namnen bort helt. En informant är bosatt i sam-
hället Skärstad, som av henne, och av Skärstadbor och Jönköpingsbor i allmänhet, uttalas 
”Skäschta”(Min. 00.19).  En informant, bosatt i Jönköping på Bymarken, uttalar detta ”By-
maRken”(Min. 00.17), med skorrande r-ljud. 
 
Till synes slumpmässiga bortfall av r-ljud finns. Exempel: 1) ”jag bo(r) i Huskvarna […]”, 2) 
”Fö_ jag tänkte typ, sen kanske man flytta(r) när man börjar plugga typ, för det är ju inte sä-
kert att man kommer in asså här i skolan…”(Min 3.52, informant från Huskvarna). 
 
En av informanterna, bosatt på Visingsö har flest bortfall av r i sitt tal. Nedan följer ett kort 
utdrag ur intervjun. Två av informanterna för en kort dialog om vad tjejen från Visingsö gör 
på fritiden. Person 1 i exemplet är informanten från Visingsö, Person 2 är en annan deltagare. 
  

Person 1    ”Jag håller på med ba(r)ngymnastik, så ja ä_ gymnastikledare” 

Person 2    ”Och du tränar ju också” 

Person 1    ”Ja, skivstång och så, å asså anna(r)s, å va med kompisa_, rätt mycke”   (Min. 2.11-17). 

 

5.1.2 Grupp 1: Attityder till centralort och hemort 
 
I grupp 1 uttryckte sig informanterna mestadels positivt till sin centralort. Positiva attityder till 
Jönköping var tongivande i diskussionen. Koncensus rådde kring att Jönköping generellt sett 
är en bra stad som har tillgång till allt man behöver, trots att staden inte är i storlek med t.ex. 
Göteborg eller Stockholm. ”Om de kom från Stockholm eller Göteborg hade de nog blitt be-
svikna tror ja” (Min. 4.31-33). Betoningen ligger på att andra säkert uppfattar Jönköping som 
en mysig stad oavsett var ifrån de kommer.  Det mest negativa gruppen sade om staden var att 
besökare kanske skulle tycka att det är svårt med gatusystemet och att det är mycket trafik vid 
rondellerna i Östra centrum. Detta blev dock snabbt bemött med att de ifrån större städer inte 
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skulle tycka att det var mycket trafik jämförelsevis, och att youtubers12 beskriver staden som 
fin och mysig. Sist säger en av informanterna att en jämnårig Stockholmare hon kände tyckte 
att de i Jönköping ”pratar jättekonstigt”(Min. 5.12). De andra i gruppen skrattar, varpå flera 
informanter säger ”ja”, ”mm”, ”Ja”. 
 
Alla i gruppen orienterar sig mot andra städer. De talade om att läsa vidare, flytta för studier 
och att bo utomlands under perioder (t.ex. för studier utomlands). En tjej ville uttryckligen 
flytta och se annat, en annan tjej har som framtidsplan att studera i Stockholm, men ser ändå 
Jönköping som den plats hon vill komma tillbaka till, och ha som sin fasta punkt. Detta med 
det främsta argumentet att hon ”har typ all släkt här” (Min. 3.50-3.52). Ingen talade om att ab-
solut stanna kvari Jönköpingsområdet, utan lämnade det öppet att låta framtiden utvisa vad 
som kommer att ske. I grupp 1 finns också en tydlig social ambition som innefattar att studera 
vidare. 
 

5.1.3 Grupp 2: Götamålsskorrning och r-bortfall 
 
Grupp 2 bestod av fem stycken tjejer som är bosatta i Tenhult, Jönköping (Rosenlund), Jönkö-
ping (centralt), Bankeryd och Huskvarna. Bankeryd och Tenhult är  mindre, mer lantligt be-
lägna samhällen. Tenhult ligger sydöst om Jönköpig och har bland annat industriell tillverk-
ning och omkring 3000 invånare i tätorten. Bankeryd, beläget nordväst om Jönköping har om-
kring det dubbla invånarantalet. Intervjuns längd var 4.41 min. 
 
Skorrande r-uttal förekommer inte hos informanterna. Inte heller berörda ortsnamn uttalas 
med skorrande r-ljud. Samma tendens till sporadiska bortfall av r-ljud finns också i grupp 2, 
liksom det förekom i grupp 1, vilket följande tre exempel får illustrera: 
 

1) ”Ja tycke(r) att Jönköping är asså det ä_ så här lagom sto_ stad”(Min. 00.35-38, Jönköping). 

2) ”De är väl inget speciellt så här just i Jönköping, tycke(r) ja”(Min. 2.30-2.33, Bankeryd). 

3) ”Ja, eller sätte(r) sig på ett fik, typ”(Min. 2.37-39, Bankeryd). 

 

5.1.4 Grupp 2: Attityder till centralort och hemort 
 
I grupp 2 rådde en enad tanke om att staden Jönköping är mysig, med moderna inslag, med 
lagom avstånd med goda förbindelser och generellt beskrivs staden som lagom stor och med 
ett bra utbud i förhållande till t.ex. Stockholm eller ”hålor”(Min. 00.46). Flera i gruppen in-
stämmer med en informant som kallar Jönköping för ”en liten stad med storstadskänsla”(Min. 
00.54-55). Informanten bekräftas genom att flera i gruppen jakar instämmande. Många posi-
tiva aspekter av hur Jönköping är som stad lyfts fram av gruppen och de själva har inget nega-
tivt att säga om staden. 
 
Gruppen tror att staden uppfattas av utomstående som fin och mysig med en pittoresk city-
kärna med äldre och nyare byggnader, och med fin utsikt över Vättern och Munksjön.13 En av 
informanterna, från Bankeryd och som inte vill bor kvar i Jönköpingsområdet, framhåller att 
stadens uteliv säkerligen kan uppfattas som tråkigt om man är i 25-årsåldern (Min. 4.19-23). 
 

                                                        
12 Youtubers är en benämning på personer som har blivit kända genom att mer eller mindre regelbundet lägga 

upp videos på internetsidan youtube.com.  
13 Munksjön är centralt belägen i Jönköping. Invånare och besökare kan gå på stadens shoppinggator och samtidigt se 
Munksjön och/eller Vättern. 
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Nästan samtliga deltagare i grupp 2 orienterar sig mot hemtrakten och ser sig själva bo kvar i 
området, i centralorten Jönköping. En deltagare från Bankeryd som vill flytta från orten avvi-
ker från den övergripande attityden. Hon nämner vagt att hon kanske skulle ”plugga vidare, 
typ”(Min. 3.37-38) och säger vidare med emfas att hon troligen inte kommer att bo i Jönkö-
ping i framtiden, och betonar att hon vill ut och resa (Min. 3.30-34). 
 
Att resa var det flera av de andra i gruppen som också vill, t.ex. som aupair (Min. 3.39), men 
det verkar inte påverka hur de ser på Jönköping som sin fortsatt framtida bostadsort. Tre av 
informanter talar nämligen om att antingen bo i en lägenhet centralt, eller i en mysig villa 
strax utanför eller med gångavstånd till citykärnan. En önskan om att bo centralt i Jönköping 
fanns särskilt hos informanten från Tenhult då hon menar att det tar omkring 40 minuter med 
buss till Jönköping centrum. Gruppen lämnar dock öppet för att vad man kommer att jobba 
med och de intressen man har kanske för en till en annan ort i framtiden (Min. 3.40). 
 

5.1.5 Grupp 3: Götamålsskorrning och r-bortfall 
 
I grupp 3 deltog fem stycken killar bosatta i Bankeryd/Jönköping, Jönköping, Jönköping, Ta-
berg och Tenhult. Taberg är ett mindre samhälle med dryga 4000 invånare, beläget söder om 
Jönköping, en dryg mil från Jönköpings mest centrala delar. Intervjun var 5.09 min. 
 
I gruppen förekom betydligt mer dialektalt färgat tal i förhållande till grupp 1 och 2. Före-
komsten av skorrande r-ljud och svaga, rullande r-ljud som nästan försvinner är genomgående 
hos de flesta informanter i gruppen. Exempel: 
 

1) ”Jo de ä_ en bra stad å bo i – inte fö(r) stor, inte för liten, tycker jag då. Det finns alltid nånting å göra, 

eller nästan alltid”(Min. 00.26-36, Bankeryd/Jönköping). 

2) ”Jag jobba_ mycke å ä_ med flickvännen och sånt”(Min. 2.42-44, Taberg). 

3) ”Vår fantastiska stad med alla gamla byggnader å gReje”(Min. 4.17-20, Jönköping). 

 
Ibland växlar en och samma informant i uttalet av samma ord. I följande språkprov uttalar ele-
ven från Jönköping ordet göra med tre olika r-uttal: 
 

”Ja, men nackdelen ä_ att man aldrig kan göRa nånting, asså. De finns ju asså inte så mycket att 

göra. Asså jag menar om typ kommunen ska ta fram nånting så ska det alltid va så jä*a mycket 

gnäll om allting, att man få inte gö_a de, får inte gö_a så och så, så det blir ju att man är ju väldigt 

begränsad”(Min. 00.37-00.49). 

 
I exemplet ovan är eleven som mest känslomässigt engagerad inledningsvis i sitt uttalande. En 
annan informant, från Jönköping uttalar ordet sover med olika r-fonem: ”När jag inte är i sko-
lan, sove, sove(r), sen så är jag i skolan[…]”(Min. 2.36-38). 
 
De flesta av r-bortfallen hos en av de två informanter som är Jönköpingsbor sker då denne 
skämtar och har en avslappnad ton. Följande citat är ett ironiskt skämt om hur lång tid det ska 
ta innan staden får en arena: ”efter tio å_s diskussion”(Min. 1.36-37). Samma informant får 
igen ett skorrande uttal i ordet liberalt, när han skämtar och försvarar sig på ett skämtsamt vis. 
Läs följande dialog mellan mig och eleven. Person 1 är informanten, och Person 2 är jag som 
intervjuar. 

 

Person 1  ”Ja, jag hänge_ en del vid Svenska kyrkans ungdomsgård [Skratt, fniss (andra informan 

                        ter)].Det är ganska libeRalt där, okej?” 

Person 2 ”Va_, var ligger den?” 

Person 1 ”Den ligger nere vid västRa toRget”(Min. 2.02-07). 
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En informant från Bankeryd uppvisar ett r-uttal som har ett mer givet och oftare återkom-
mande mönster, vilket är ett mönster som överensstämmer med götamålskorrningen. Exem-
pel: ”Jag brukar vara med mina vänneR och så tränar jag innebandy i BankeRyd” (Min. 1.50-
52). Det skorrande r-ljudet sker då r-ljudet inleder andra morfemet i sammansatt ord (Banke-
Ryd) och när r-ljudet är betonat (VänneR). 
 

5.1.6 Grupp 3: Attityder till centralort och hemort 
 
I grupp tre presenterades flertalet tankar som belyste både positiva och negativa sidor av sta-
den. Killarna såg positivt på Jönköpings storlek, som betraktas som lagom. En deltagare fram-
höll att staden utvecklas mycket med byggnadsprojekt, som kanske kommer göra att Jönkö-
ping och klimatet i staden blir mer ”ungdomsvänligt”(Min. 01.01) i framtiden. En annan in-
formant påpekar också att utvecklingen går åt rätt håll och att det har varit en positiv trend un-
der flera års tid, vilket samtliga i gruppen instämmer med: ”ja”, ”Mm”, ”Jao”(Min. 1.24). 
 
I grupp 3 såg några deltagare negativt på kommunens svaga insats för att utveckla staden för 
ungdomar (t.ex. vad gäller byggnationen av en arena), och en av informanterna hävdade att 
kommunens satsningar inte leder någon vart. Hur de tror att andra ser på staden Jönköping är 
till den största delen positivt. I motsats till dett lyfter en  informant från Bankeryd fram att sta-
den är tråkig när vädret är dåligt. 
 

Om det är regnigt så är det skittråkigt här, då är de hur dött som helst. Men om det är typ somma_ och 

vam_t och typ mycket folk ute, så skulle dom nog tycka att det var ganska ä en bra och trevlig stad (Min. 

3.48-57, Bankeryd). 

 
En av informanterna från Jönköping säger att staden inte är en turiststad, men att man upp-
skattar den när man bor i den. En annan deltagare instämmer tydligt i påståendet, varpå en an-
nan deltagare utvecklar detta genom att jämföra Jönköping med andra storstäder. Han lyfter 
då fram att det finns fler skogsområden centralt i Jönköping. De andra i gruppen visar att de 
inte håller med om att det finns många skogsområden i Jönköping genom att ifrågasätta det 
han sa. Han försvarar då sitt påstående genom att säga att det åt Huskvarna till finns många 
gröna områden. 
 
I grupp 3 är killarna mycket tydligt orienterade mot sin hemort och de är attitydmässigt lokalt 
förankrade, med viss möjlighet till att någon av informanterna vill röra sig geografiskt och vi-
dareutbilda sig. En av informanterna säger skämtsamt att han kommer att bo kvar i Tenhult, 
för: ”Där är man för livet”(Min. 3.00). I detta låg ett visst allvar eftersom uttalandet återkom-
mer med variation lite senare. En elev, från Jönköping, svarar för hela gruppen: ”Vi stannar 
väl kvar är väl svaret för oss alla säkert, det blir nog inte mycket annat”. Efter detta påstående 
instämmer nästan hela gruppen. 
 
En informant, från Taberg, säger att han vill läsa på högskolan på annan ort. Social ambition 
verkar annars inte föra eleverna i den här gruppen från orten. En informant har sett att företag 
ofta vill rekrytera personal till lagerarbete och ser sig själv den första tiden efter gymnasiet ar-
beta med det, varpå flera i gruppen instämmer: ”Lage_jobb säket, dom behöve ju hela tiden 
nu, så det ä väl lage_jobb och bo hemma [kort paus], I guess”(Min. 3.00-22). 
 
Gruppen verkar ha en sammantaget nyanserad bild av varför man tror sig bo kvar på orten, 
eller i Jönköpingsområdet, men ingen ur gruppen lyfter fram argument som har att göra med 
sitt sociala nätverk eller trakten i sig. Man förväntas bo kvar på orten av mer praktiska skäl, 
exempelvis ekonomi: ”Med tanke på bostadsbubblan så lär man ju bo kvar då asså hemma ja 
efter [kort paus]”(Min. 3.11-13). 
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5.1.7 Grupp 4: Götamålsskorrning och r-bortfall 
 
I den fjärde gruppen intervjuades fyra stycken tjejer, varav tre bosatta i Bankeryd och en i 
Habo. Intervjuns längd var 3.06 min. Både Habo och Bankeryd ligger nordväst om Jönköping 
i riktning mot Västergötland. 
 
Hos två av informanter har nästan inga fynd upptäckts av något dialektalt färgat r-uttal (enbart 
ett r-bortfall). Av dem är en från Bankeryd och en från Habo. Bland de kvinnliga informan-
terna i stort är det ändå grupp 4 om överlägset tydligast visar på tendenser till att växla mellan 
främre och bakre r-fonem, och ha uttal där r-ljudet faller bort. Det är två av informanterna, 
som båda är hemmahörande i Bankeryd som tenderar att skorra och stryka r-ljud mest genom 
r-bortfall. 
 
Ingen i gruppen talar genomgående med främre r-fonem, eller har en stringent götamålsskorr-
ning. En av tre informanter från Bankeryd uttalar r-fonemet i ortnamnet Bankeryd med ett 
skorrande r-ljud (BankeRyd). 
 
Följande fyra språkprov får illustrera elevernas blandade uttal av r-fonemet. Informanterna 
tillfrågas strax före citaten om vad de brukar göra på fritiden. Det är alltså en elev från Banke-
ryd och en från Habo som citeras: 
 

Person 1 ”KompisaR typ, asså jag har ingen sport eller så, så jag [kort paus], man hänger med  

kompisa(r)”  (Min. 1.00-1.06, Bankeryd). 

Person 2 ”Gå_ och tar en fika, gå ut och äta”(Min. 1.07-1.09, Habo).  [Längre turtagning mellan  

    andra informanter] 

Person 1 ”De hände_ väl”  (Min. 1.44, Bankeryd). 

 
Person 1 i exemplet har i ordet kompisar skorrande R-ljud (KompisaR). R-ljudet är då beto-
nat, liksom är brukligt för götamålsskorrning (Se Svahn & Nilsson 2014:80). Informanten va-
rierar sig också med ett r-bortfall i samma ord, och r-bortfall finns i ordet händer, hände_ 
(verb). Att r-ljud efter vokal förmjukas är som bekant ett drag i dialektalt tal i det här området 
(Pamp 1978:55). Detta drag använder dock inte eleven i andra ord såsom sport och hänger. 
 
Fler exempel på blandande uttal från Bankeryd och Habo följer nu. Två informanter från Ban-
keryd är Person 1 och 2. Informanten från Habo är Person 3 i exemplet. Person 2 och 3 är de 
informanter som under hela intervjun inte haft något dialektalt färgat r-ljud, varken götamåls-
skorrning eller r-bortfall. Person 2 talar här med ett r-bortfall. 
 

Person 1 ”Asså jag bo väl kvaR här ett tag tror jag. Kankse är ute och reser lite, men jag kommer  

nog inte flytta direkt tror jag inte”(Min. 1.56-2.01, Bankeryd). 

Person 2 ”Nej, man jobba_ väl lite först så att man får pengar [skratt]”(Min 2.01-2.04).  

Person 3 ”ja, jag tror också att jag stannar. Asså ingen större flytt ifall inte jag känner direkt att ’ja  

men jag vill plugga i Uppsala’”(Min. 2.07-2.10, Habo). 

 
Person 1 har ett blandat uttala av r-ljuden. Skorrningen i ordet kvar kan inte förklaras utifrån 
mönstret för götamålsskorrningen. Dessutom borde r-ljudet i ordet direkt enligt traditionell 
götamålsskorrning varit skorrande då det inleder betonad stavelse inne i ord (Svahn & Nilsson 
2014:80). 
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5.1.8 Grupp 4: Attityder till centralort och hemort 
 
I gruppen rådde en enad tanke om att staden Jönköping är lugn och mysig, och det är främst 
själva klimatet i staden som verkar vara det viktiga att belysa. När en informant säger: ”Jag 
tycker de ä_ väldi mysigt”(Min. 00.26-00.28) blir denna bekräftad av en annan i gruppen (in-
formanten från Habo), och inget annan i gruppen visar att något mer behövs för att beskriva 
hur det är att bo i staden. En annan informant fortsätter och menar att det är ett lugnt klimat i 
Jönköping. En tredje informanten från Bankeryd fortsätter bekräftande med att säga att det är 
ett avslappnat klimat i både Bankeryd och i Jönköping, varpå informanten från Habo instäm-
mer och lägger till att det är fint med bryggorna i staden och att vattnet är fint. 
 
Grupp 4 tror att utomstående som besöker staden skulle säga om Jönköping att det är fint vid 
bryggan och vid Atollen14 och att de skulle bli positivt överraskade av det. De enkom mer ne-
gativa kommentarerna lyfts fram absolut på slutet. Två av eleverna sa då att Jönköping kanske 
inte är världens roligaste stad, med tanke på att det inte finns så mycket att göra för turister. 
 
I grupp 4 är alla informanter tydligt orienterade till hemorten. Detta blir synligt eftersom 
ingen av tjejerna tror att de kommer att flytta från Jönköpingsområdet, eller planerar i dagslä-
get att göra någon ”större flytt”(Min. 2.08). Nästan alla i gruppen uttrycker att de vill ut och 
resa, men nämner inte detta i samband med en flytt. De tänker sig att de i så fall reser för att 
sedan komma tillbaka till hemorten och Jönköpingstrakten. 
 

5.2 Sammanfattning av resultatet av gruppintervjuerna 

5.2.1 Götamålsskorrning och r-bortfall 
 

En sammanställningen av informanternas samtliga uttal av skorrande r-ljud och r-bortfall i 

förhållande till intervjugrupp, bostadsort och kön återfinns i Appendix 6. Sammanfattningsvis 

visar resultatet att ingen elev har en genomgående götamålsskorrning, oavsett ort eller kön. I 

området finns tre stycken uttal av r-ljudet: rullande r, skorrande r och r-bortfall (i olika grad).  

 

De manliga informanterna har överlag betydligt mer dialektalt färgat talspråk än de kvinnliga 

informanterna. De har flest r-bortfall och flest skorrande r-ljud. Sambandet mellan kön och 

bruket av skorrande r-ljud är starkast.  
 

Ett annat samband som också är tydligt är det mellan hemort och skorrande r-ljud. Två infor-

manterna från Bankeryd, en kvinnlig och en manlig informant, har fler skorrande r än de 

andra informanterna. En kvinnlig informant från Visingsö talar med många r-bortfall, men 

helt utan skorrande r-ljud. 

 

Det sista sambandet är att skorrande r-ljud och r-bortfall ofta går hand i hand. De informanter 

som talar dialektalt tenderar att tala med både r-bortfall och skorrande r. Ibland varierar till 

och med eleverna uttal av r i samma ord (Se i Appendix 6 hur exempelvis informanterna i 

grupp 1, från Bankeryd, eller hur en kille i grupp 3 blandar olika r). 

 

 

 

                                                        
14 Atollen är namnet på ett nybyggt affärsområde i Östra centrum i Jönköping. När informanten refererar till en 

plats som bryggan menar denne Piren, vilken är en kommunal hamn som bland annat har Jönköpings gästhamn, 

och som är centralt belägen i staden vid Vätterns sydspets. 
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Sammanfattning av sambanden: 

1) Sambandet mellan kön och bruket av skorrande r-ljud: Killar använder skorrande r-ljud i större 

utsträckning än tjejer. 

 

2) Sambandet mellan hemort och skorrande r-ljud: Två informanterna från Bankeryd, en kvinnlig 

och en manlig informant, har fler skorrande r än de andra informanterna. 

 

3) Sambandet mellan skorrande r-ljud och r-bortfall: De informanter som talar dialektalt tenderar 

att använda både skorrande r och r-bortfall. 

 

5.2.2 Attityd till centralort och hemort 
 
Attityderna till Jönköpingsområdet, vilka presenterades i resultatet, kan sammanfattas som 
övervägande positiva. En sammanställning av samtliga uttalanden från informanterna om sta-
den Jönköping finns i tabellform i Appendix 4: Sammanställning av elevernas attityder till 
Jönköping med omnejd. Tabellen visar att hälften av grupperna (och därmed omkring hälften 
av informanterna) anser att staden Jönköping är lagom stor, och att andra grupper inte nämner 
något om storleken eller menar att storleken är liten, men att detta inte påverkar utbudet. Vi-
dare om utbudet säger en grupp att staden erbjuder vad man önskar. 
 
Samtliga grupper talar positivt om centralortens klimat (känsla) och ordet mysigt är återkom-
mande hos tre av fyra grupper. Hälften av grupperna nämner att staden har ett litet utbud för 
turister. Samtidigt nämner en informant i grupp tre att staden uppskattas av invånarna själva 
och eftersom andra kommentarer från informanterna om stadens utbud och klimat inte är ne-
gativa kan man dra slutsatsen att informanternas egen bild av Jönköping i stort är positiv, 
alltså att informanterna ser positivt på sin hemtrakt. 
 
Vidare finns en sammanställning av attityder som har att göra med informanternas orientering 
mot eller från Jönköpingsområdet. Den återfinns i Appendix 5: Sammanställning av elevernas 
orientering mot/från Jönköping med omnejd. Om man ser i tabellen till vilken framtida bo-
stadsort informanterna tror sig ha är det ungefär 12 av 16 som tror sig bo kvar i Jönköpings-
området. Vissa av dem planerar att studera vidare och eventuellt flyttar på grund av sin utbild-
ning, men tänker samtidigt att de sedan kommer tillbaka till Jönköping. Argument till att 
stanna är att familjen och vänner bor i Jönköpingsområdet (grupp 1) och ekonomiska skäl, el-
ler den rådande bostadsmarknaden (grupp 3). 
 
Sammanfattningsvis visar grupp 3, med manliga informanter, att de har en tydlig orientering 
mot sin hemtrakt. Närmast koncensus råder kring att man kommer att bo kvar i området kring 
Jönköping. En av fem killar uttrycker dock tydligt att han planerar att studera vidare och att 
han i så fall flyttar till ett lärosäte där utbildningen finns. Grupp 4 visar att de också är tydligt 
orienterande mot sin stad och ingen planerar en flytt, även om en informant uttrycker att om 
intresset att studera skulle uppstå så flyttar hon. Grupp 1 och 2 har blandade tankar kring hur 
man ser på framtiden. I grupp 1 finns en uttalad vilja om att studera vidare och bara en av dem 
uttrycker att hon vill ha Jönköping som sin fasta punkt att komma tillbaka till. I grupp 1 finns 
ett samband mellan studier/social ambition och hur man ser på Jönköpingsområdet som fram-
tida plats att bo på. Informanterna orienterar sig från sin hemtrakten i grupp 1 och har också 
tydligast sociala ambitioner i form av studier. 
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5.4 Resultat av enkätundersökningen 
 

För att fånga attityder till staden Jönköping, götamålsskorrning och r-bortfall genomfördes en 

enkätundersökning. Svaren i enkätundersökningen svarar mot mina frågeställning om hur ten-

denserna i bruket av götamålsskorrningen och r-bortfall kan förklaras utifrån kön, hemort, 

social ambition, dialektattityder och identifikation. Attityder och identifikation påverkar som 

bekant hur man väljer att tala. 

 
Enkätundersökningen i sin helhet återfinns i Appendix 1. Varje svar i enkäten har ett värde 
från 1-4. I tabellerna i det här avsnittet har värdet sedan används för att beräkna ett medel-
värde. Medelvärdet visar en sammanställning av respektive grupps sammantagna attityd. 
Grupperna som redovisas är tjejer, killar och samtliga. 
 

5.4.1 Attityder till götamålsskorrning och r-bortfall 
 
I enkäten ombads informanterna svara på vilka ord som bäst beskriver götamålsskorrning och 
r-bortfall. Frågan var ställd som en skala med två kontrasterande adjektiv – exempelvis fint-
fult. Där siffran 1 är mest positivt och 4 är mest negativ. Resultatet visas i Tabell 3 och 4, ne-
dan. 
 
Majoriteten av informanterna ger götamålsskorrning och ett skorrande r-uttal en negativ be-
skrivning. Skorrande r-ljud beskrivs som ganska fult eller fult av 18 av 25 informanter (72 
%). 17 av 25 (68 %) beskriver det som ganska konstigt eller konstigt. Det är dessutom 19 av 
25 (76 %) som beskriver götamålsskorrrning som ganska töntigt eller töntigt. Killarna och tje-
jerna tycker nästan exakt lika om götamålsskorrningen, vilket syns i tabellens medelvärden. 
Viktigt att veta när man läser Tabell 3 är också att det är en och samma tjej som ger götamåls-
skorrningen den mest positiva beskrivningen, siffran 1, för alla beskrivande ord. Hon tycker 
med andra ord att götamålsskorrning bäst beskrivs som fin, normal och häftig. 
 

 
TABELL 3: Attityder till götamålsskorrning 
 

Attityder  

1 

  

 2 

 

3 

 

4 

Fint/Fult T 1/18 

K 0/7 

S 1/25 

T4/18 

K2/7 

S 6/25 

T8/18 

K 3/7 

S 11/25 

T5/18 

K 2/7 

S 7/25 

Normalt/Kons-

tigt 

T 1/18 

K 0/7 

S 1/25 

T5/18 

K2/7 

S 7/25 

T10/18 

K 4/7 

S 14/25 

T2/18 

K 1/7 

S 3/25 

Häftigt/Töntigt T 1/18 

K 1/7 

S 2/25 

T3/18 

K1/7 

S 4/25 

T11/18 

K 4/7 

S 15/25 

T3/18 

K 1/7 

S 4/25 

Medelvärden Tjejer 

2,85/4.0 

Killar 

2,86/4.0 

Samtliga 

2,85/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 

 
En av de manliga informanterna missade troligen att fylla i enkätens sista sida, på vilken frå-
gan om r-bortfall fanns och därför är informanterna färre i Tabell 4. Av de deltagande anser 
50 % (12 av 24) att r-bortfall bäst beskriv som fult eller ganska fult. Bara 30 % av alla som 
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svarade på frågan tycker att r-bortfall är ganska konstigt, eller konstigt (8 av 24). Annars är 
attityderna till r-bortfall positiva. 50 % av killarna (3 av 6) tycker att r-bortfall är häftigt. 
 

TABELL 4: Attityder till r-bortfall 
 

Attityder  

1 

  

 2 

 

3 

 

4 

Fint/Fult T 2/18 

K 3/6 

S 5/24 

T9/18 

K2/6 

S11/24 

T6/18 

K 3/6 

S 9/24 

T1/18 

K 2/6 

S 3/24 

Normalt/Kons-

tigt 

T 1/18 

K 3/6 

S 4/24 

T10/18 

K2/6 

S 2/24 

T6/18 

K 1/6 

S 7/24 

T1/18 

K 0/6 

S 1/24 

Häftigt/Töntigt T 1/18 

K 3/6 

S 4/24 

T6/18 

K1/6 

S 7/24 

T10/18 

K 2/6 

S 12/24 

T1/18 

K 0/6 

S 1/24 

Medelvärden Tjejer 

2,44/4.0 

Killar 

1,78/4.0 

Samtliga 

2,28/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 
 

5.4.2 Attityder till centralorten 
 
För att fånga attityder till staden i sig ställdes i enkätundersökningen frågor om stadens utse-
ende (Tabell 5) och möjligheter för invånarna utbudsmässigt (Tabell 6). Resultatet av frå-
gorna om stadens utseende och utbud visar att nästan samtliga informanter är positivt inställda 
till sin stads utseende och tycker att staden Jönköping är fin. Vad man tycker om stadens ut-
bud varierar mer, men också på det här området har informanterna en positiv attityd till sin 
stad (jfr. killar och tjejer). 
 
Tjejer har sammantaget en mer positiv attityd till sin stad än killarna. Tabell 6 visar en sam-
mantagen positiv attityd till sin stads utbud. Väger man sedan samman värdet av samtliga svar 
får vi dock se att tjejernas attityd till stadens utbud är något mer positiv än killarnas. 
 
TABELL 5: Stadens utseende 
 

Påstående: Jönköping är en fin stad 

Åsikt 

 

Värde 

Instämmer 

inte 

 

1 

Instämmer 

delvis inte 

2 

Instämmer 

delvis 

3 

Instämmer 

helt 

 

4 

Vet ej 

Svar/antal in-

formanter 

T 0/18 

K 0/7 

S 0/25 

T1/18 

K1/7 

S 2/25 

T9/18 

K 6/7 

S 15/25 

T8/18 

K 0/7 

S 8/25 

T 0/0 

K 0/0 

S 0/0 

Grupp 

Medelvärde* 

Tjejer 

3,38/4.0 

Killar 

2,85/4.0 

Samtliga 

3,24/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

* Svaren har ett värde från 1-4. Värdet har räknats samman och sedan delats med antalet personer (kvinnliga 

resp. manliga informanter och samtliga). Talet är sedan avrundat till närmaste decimal. 
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TABELL 6: Stadens utbud* 
 

Påståenden: Här finns tillgång till det underhållningsutbud jag önskar. Här finns tillgång till natur och fri-

luftsliv i den mängd jag vill. Här finns tillgång till de utbildningsmöjligheter jag önskar. Här har jag möjlighet 

att köpa det jag önskar. 

Grupp 

Medelvärde 

för alla påstå-

enden 

Tjejer 

3,31/4.0 

Killar 

2,96/4.0 

Samtliga 

3,13/4.0 

* Utbud innebär här ett sammantaget värde av 4 områden: underhållning, friluftsliv, utbildning och shopping. Se 

frågorna i Appendix 2, Del 3 frågorna 1-4. 

 

5.4.3 Attityder till befolkningen i centralorten 
 
Attityder till invånarna i staden framkom genom att informanterna tillfrågades om hur stadens 
sociala klimat är och om Jönköpingsbor är trevliga. Av tjejerna håller 14 av18 tjejer helt eller 
delvis med om att Jönköpingsbor är trevliga, liksom fem av sju killar. Attityden till invånarna 
i centralorten är således övervägande positiv. 
 

TABELL 7: Stadens invånare 
 

Påstående 1: Jönköping har ett bra socialt klimat. Påstående 2: De som bor i Jönköping är trevliga. 

Åsikt 

 

Värde 

Instämmer inte 

 

1 

Instämmer del-

vis inte 

2 

Instämmer del-

vis 

3 

Instämmer helt 

 

4 

Vet ej 

Påstående 1: 

Svar/antal infor-

manter 

T 0/18 

K 0/7 

S 0/25 

T1/18 

K1/7 

S 2/25 

T13/18 

K 4/7 

S 17/25 

T4/18 

K 1/7 

S 5/25 

T 0/18 

K 1/7 

S 1/25 

Påstående 2: 

Svar/antal infor-

manter 

T 2/18 

K 0/7 

S 2/25 

T2/18 

K2/7 

S 4/25 

T11/18 

K 3/7 

S 14/25 

T3/18 

K 2/7 

S 5/25 

T 0/18 

K 0/7 

S 0/25 

Medelvärden Tjejer 

3,0/4.0 

Killar 

3,0/4.0 

Samtliga 

3,0/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 

Vidare ställdes i enkätundersökningen en ja- och nej-fråga om huruvida det finns en typisk 
Jönköpingsbo. I direkt anslutning till denna fråga inbjöds ungdomarna att skriva en beskriv-
ning av en typisk Jönköpingsbo (Se Tabell 8 och Tabell 9, nedan). Ungefär 50 % av infor-
manterna menar att det finns typiska egenskaper eller personligheter som kan kopplas till sta-
den. När de sedan fritt skulle beskriva hur en typisk Jönköpingsbo är kunde det fastställas två 
huvudriktningar i svaren. En Jönköpingsbo är antingen (1) trendig och en aning snobbig eller 
(2) lantlig och avslappnad. Samtliga elevkommentarer återfinns i Appendix 3. Utöver det var 
det en kvinnlig informant som beskrev att typiska Jönköpingsbor är ”Lite smått stressade, 
men trevliga”. 
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TABELL 8: En typisk invånare 
 

Fråga: Tycker du att det finns en typisk Jönkö-

pingsbo? 

Svar JA NEJ 

Svar/antal in-

formanter 

T 9/18 

K 3/7 

S 12/25 

T9/18 

K4/7 

S 13/25 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 

 
 
TABELL 9: Beskrivning av en typisk invånare 
 

Fråga: Hur tycker du att en typisk Jönköpingsbo är? (Eller en person från 

Jönköpingstrakten) 

Attityder TRENDIGA 

eller snobbiga 

LANTLIGA el-

ler informella 

ANNAT 

 

Svar/antal svar T 4/9 

K 1/3 

S 5/12 

T4/9 

K2/3 

S 6/12 

T1/9 

K0/3 

S 1/12 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 
Beskrivningarna visar också att eleverna inte refererar till sig själva. De själva bor ju i central-
orten, eller i kringorterna, men de tenderar att beskriver att en typisk Jönköpingsbo som någon 
annan än dem. Två exempel på detta är (1) ”Man i övre medelklass, kristdemokrat, medlem i 
Pingstkyrkan, bred dialekt” (Manlig informant) och (2) ”Halvbonde som pratar småländska” 
(Kvinnlig informant). Flera av elevernas kommentarer bar också en något negativt klang: 
”Lite smått själviska och dryga” (Kvinnlig informant), ”Snål, lite stort ego, osocial, en aning 
främlingshatisk” (Kvinnlig informant). ”Fet, keps och har en fet prilla” (Manlig informant). 
Två informanter skrev identiska svar, delvis skämtsamt: ”Dom som är inavlade” (Kvinnliga 
informanter). Den här sista elevkommentaren visar också att beskrivningarna är av någon an-
nan än av eleverna själva, de inkluderar inte sig själva i det som de anser är en typisk Jönkö-
pingsbo. 
 
Eftersom identifikation med en talgemenskap och plats, och att själv känna samhörighet med 
en talgemenskap påverkar hur man väljer att tala, ställde jag frågor om trivsel och stolthet. I 
tabellen nedan har jag sammanställt informanternas svar på en fråga om allmän trivsel och en 
om stolthet att komma från Jönköpingstrakten. I tabellen kan utläsas att tjejerna är betydligt 
mindre stolta över att komma från Jönköpingstrakten än vad killarna är. Fem av sju killar in-
stämmer helt eller delvis i påståendet om att de är stolta över att komma från Jönköpingstrak-
ten, jämfört med tjejernas 10 av 18. Trivseln är genomgående hög, men svaren från de kvinn-
liga informanterna pekar på att trivseln är högre bland dem. 
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TABELL 10: Staden och identifikation 
 

Påstående 1: Jag trivs i Jönköping med omnejd. 

Påstående 2: Jag är stolt över att komma från Jönköpingstrakten (eller Jönköping). 

Åsikt 

 

Värde 

Instämmer inte 

 

1 

Instämmer del-

vis inte 

2 

Instämmer del-

vis 

3 

Instämmer helt 

 

4 

Vet ej 

Påstående 1: 

Svar/antal infor-

manter 

T 0/18 

K 0/7 

S 0/25 

T1/18 

K0/7 

S 1/25 

T6/18 

K 4/7 

S 10/25 

T10/18 

K 2/7 

S 12/25 

T 1/18 

K 1/7 

S 2/25 

Påstående 2: 

Svar/antal infor-

manter 

T 2/18 

K 0/7 

S 2/25 

T5/18 

K0/7 

S 5/25 

T5/18 

K 1/7 

S 6/25 

T5/18 

K 4/7 

S 9/25 

T 1/18 

K 2/7 

S 3/25 

Medelvärden Tjejer 

3,15/4.0 

Killar 

3.55/4.0 

Samtliga 

3,34/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 
 

5.3.4 Attityder och social ambition 
 
Tabellen nedan sammanfattar deltagarnas sociala ambition i förhållande till hemorten. Infor-
manterna har under medelhöga förväntningar på att staden kan erbjuda de framtida studier el-
ler det framtida yrke som de önskar. Både tjejer och killar svarar generellt mer negativt på frå-
gorna som berörde framtida studier och arbete, i förhållande till hur de har svarat på de andra 
frågorna som berör stadens utseende, utbud och invånare. Killarna är marginellt mer positivt 
inställda till att staden har de utbildnings- och arbetsmöjligheter som de söker. 
 

TABELL 11: Social ambition 
 

Påstående 1: Här finns tillgång till de utbildningsmöjligheter jag önskar. 

Påstående 2: I framtiden tror jag att jag kommer att få det jobb jag vill ha här. 

Åsikt 

 

Värde 

Instämmer inte 

 

1 

Instämmer del-

vis inte 

2 

Instämmer del-

vis 

3 

Instämmer helt 

 

4 

Vet ej 

Påstående 1: 

Svar/antal infor-

manter 

T 0/18 

K 0/7 

S 0/25 

T6/18 

K1/7 

S 7/25 

T7/18 

K 4/7 

S 11/25 

T5/18 

K 2/7 

S 7/25 

T 0/18 

K 0/7 

S 0/0 

Påstående 2: 

Svar/antal infor-

manter 

T 3/18 

K 1/7 

S 4/25 

T4/18 

K2/7 

S 6/25 

T7/18 

K 1/7 

S 8/25 

T2/18 

K 2/7 

S 4/25 

T 2/18 

K 1/7 

S 3/25 

Medelvärden Tjejer 

2,68/4.0 

Killar 

2.92/4.0 

Samtliga 

2,74/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 

Tabell 12 visar att informanterna sammantaget har tankar om att de i framtiden kommer att 
flytta och kommer att vara mobila. Bland tjejerna svarade 11 av 18 (61 %) att de troligen inte 
kommer att bo kvar på orten. Bland killarna är det 50 % som svarar att de troligen kommer att 
bo kvar, respektive flytta. Bara en manlig informant har en mycket tydligare tanke om att han 
kommer att bo kvar i Jönköpingsområdet. 
 
Vidare, om man ser till tabellens medelvärden, så är det ingen större skillnad mellan killar och 
tjejer. Resultatet pekar alltså på att både killar och tjejer har planer på att vara rörliga och har 
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en social ambition som gör att de orienterar sig utåt från sin bostadsort och språkgemenskap i 
Jönköpingsområdet. Färre än hälften av informanterna (44 %) ser sig själva troligen bo kvar 
på orten i framtiden. Något motsägelsefullt svarar sammanlagt 15 av 25 informanter (60 %) 
att det är troligt att de kommer att flytta tillbaka till Jönköpingsområdet efter avslutade stu-
dier.  
 
TABELL 12: Mobilitet och återflytt 
 

Påstående 1: Jag ser mig själv bo kvar på orten i framtiden. 

Påstående 2: Det är troligt att jag flyttar tillbaka till trakten efter eventuella studier. 

Åsikt 

 

Värde 

Instämmer inte 

 

1 

Instämmer del-

vis inte 

2 

Instämmer del-

vis 

3 

Instämmer helt 

 

4 

Vet ej 

Påstående 1: 

Svar/antal infor-

manter 

T 3/18 

K 0/7 

S 3/25 

T8/18 

K3/7 

S 2/25 

T4/18 

K 3/7 

S 7/25 

T3/18 

K 1/7 

S 4/25 

T 1/18 

K 0/7 

S 1/25 

Påstående 2: 

Svar/antal infor-

manter 

T 3/18 

K 0/7 

S 3/25 

T3/18 

K3/7 

S 2/25 

T10/18 

K 2/7 

S 12/25 

T2/18 

K 1/7 

S 3/25 

T 0/18 

K 1/7 

S 1/25 

Medelvärden Tjejer 

2,5/4.0 

Killar 

2,69/4.0 

Samtliga 

2,55/4.0 

  T= Tjejer, K= Killar, S = Samtliga 

 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet av enkätundersökningen 
 

5.5.1 Attityder till götamålsskorrning och r-bortfall 
 
Deltagarna i enkätundersökningen beskriver oftast inte götamålsskorrning i positiva ordalag, 
även om undantag finns. Både killar och tjejer är mer negativa till götamålsskorrningen än till 
r-bortfall. Sammantaget är killarna mer positiva till r-bortfall än vad tjejerna är. Hela 72 % 
tycker att götamålsskorrning bäst beskrivs som ganska ful eller ful, vilket är tydligt negativt. 
Av hela undersökningsgruppen tycker 50 % att r-bortfall bäst beskrivs som fult eller ganska 
fult. R-bortfall beskrivs däremot som häftigt av 50% av killarna. Attityden som deltagarna har 
till götamålsskorrning och ett skorrande r-ljud är mer negativ än den till r-bortfall. 
 

5.5.2 Attityd till centralorten, dess invånare och egen social ambition 
 
Attityderna till centralortens utseende och utbud är generellt positiva och majoriteten tycker 
att centralorten är fin. De kvinnliga informanterna ser mer positivt på Jönköpings utbud än 
vad killarna gör. Dock är tjejerna är i mindre grad än killarna stolta över att komma från Jön-
köpingstrakten. Samtidigt är trivseln högre bland tjejerna än killarna. Detta resultat korrelerar 
väl med statistiken om stadens utseende och utbud. Stadens utseende och utbud verkar vara 
viktiga för allmän trivsel. 
 
Attityden till invånarna är också övervägande positiv och informanterna anser generellt att 
Jönköpingsbor är tämligen trevliga. När sedan eleverna ombads förklara en typisk Jönkö-
pingsbo var det tydligt att eleverna inte inkluderade sig själva i den beskrivning de gav. Perso-
nerna som målades upp var också en aning fina i kanten eller egocentriska. Ett annat drag hos 
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den typiska Jönköpingsbon är att denne är lantlig på något sätt. Personbeskrivning-arna kling-
ade ofta något negativt.15 
 
Resultatet på frågorna om staden som berör social ambition tenderar också att klinga mer ne-
gativt i enkätundersökningen än i gruppintervjuerna. Killarna är något mer positiva till att sta-
den kan erbjuda den utbildning och det arbete som de önskar sig i framtiden. Detta resultat vi-
sar på en orientering från staden. Av informanterna är det 44 % som ser sig själva bo kvar på 
orten i framtiden – ett lägre resultat än vad gruppintervjuerna visade (där 75 %, dvs. 12 av 16 
elever vill bo kvar på orten. Se Appendix 5). Sedan svarar 60 % att de troligtvis gör en återin-
flytt till Jönköpingsområdet efter avslutad utbildning. 

6. Sammanfattande analys 

I den här analysen vill jag först besvara mina frågeställningar om tendenserna och sedan 

närma mig en förklaring till tendenser utifrån en analys av de tre sambanden mellan skorrande 

som jag fann i intervjuerna (Se avsnitt 5.2.1). I analysen svarar jag på frågorna i min syftefor-

mulering om tendenserna i användningen kan förklaras utifrån kön, hemort, social ambition, 

dialektattityder och identifikation. Detta gör jag genom att diskutera sambanden utifrån fyn-

den i intervjuerna, enkätundersökningen och rådande forskning. 

 
Inledningsvis vill jag besvara frågeställningar som jag formulerade i den här studiens syftefor-
mulering om i vilken utsträckning götamålsskorrning och r-bortfall används, och i vilka posit-
ioner i orden det förekommer skorrande-r och r-bortfall . Vad jag fann var att oavsett kön, 
hemort, sociala ambitioner och identifikation är det ingen informant som genomgående an-
vänder en skorrning av r-ljudet i enlighet med götamålsregeln. Skorrane r-ljud förekommer i 
olika positioner, ibland i enlighet med götamålsregeln, ibland inte (Se Appendix 6 och exem-
pel i presentationen av gruppintervjuerna). Götamålsskorrning, utifrån det resultat jag funnit, 
finns inte i ungdomars tal bland gymnasieungdomar i åldern 16-17 år i Jönköpingsområdet. 
 
I de fall ungdomarna använder skorrande r-ljud och r-bortfall spelar kön, hemort, sociala am-
bitioner, dialektattityd och identifikation in. Killar har mer av både skorrande r-ljud och r-
bortfall i sitt tal än vad tjejerna har, och 50% av dem anser att götamålsskorrning är häftigt. 
De som kommer från Bankeryd har flest skorrande r-ljud. En tjej från Visingsö har bara r-
bortfall och inga skorrande r i sitt tal. Tjejerna som har tydligast sociala ambitioner har 
mindre dialektalt färgat språkbruk. Tjejerna, som också genom sina sociala ambitioner och ut-
talade mindre stolthet att komma från trakten, identifierar sig troligen mer med andra talge-
menskaper och influeras av standardspråket. 
 

Nu följer min analys av de samband jag funnit. De samband som analyseras här är:  
 

1) Sambandet mellan kön och bruket av skorrande r-ljud. Killar använder skorrande r-ljud i 

större utsträckning än tjejer. 

2) Sambandet mellan hemort och skorrande r-ljud. Två informanterna från Bankeryd, en 

kvinnlig och en manlig informant, har fler skorrande r än de andra informanterna. 

3) Sambandet mellan skorrande r-ljud och r-bortfall. De informanter som talar dialektalt ten-

derar att använda både skorrande r och r-bortfall. 

 

                                                        
15 Se Appendix 2 för samtliga elevers beskrivningar av en Jönköpingsbo. 



 38 

Sambandet mellan kön och skorrande r-ljud var inte förvånande om man jämför med socio-
lingvistisk forskning (Se t.ex. Eriksson 2007, Svahn & Nilsson 2014). De manliga informan-
terna har överlag betydligt mer dialektalt färgat talspråk än de kvinnliga informanterna. De 
har flest skorrande r-ljud och flest r-bortfall överlag. Det är därför rimligt att anta att de ten-
denser jag funnit här överensstämmer med den vanligt förekommande tendensen i sociolingv-
istisk forskning, nämligen att män ofta talar mer dialektalt än kvinnor. 
 
Det är möjligt att skillnaderna i de kvinnliga och manliga informanternas tal beror på hur pre-
stigefyllt informanterna anser att skorrande r-ljud är. Kanske kan här dras några slutsatser 
kring resultatet utifrån begreppen dold prestige och öppen prestige. Götamålsskorrningen och 
skorrande r anses inte vara fint hos majoriteten av de tillfrågade i enkätundersökningen. Det 
är då rimligt att informanterna därmed ser götamålsskorrning som en lågprestigevariant (uti-
från betydelsen i begreppet öppen prestige). Av killarna som svarade på enkäten var det dock 
så att 50 % av dem som beskrev r-bortfall som häftig – vilket kan ses som dold prestige.16 50 
% av killarna ser alltså en prestige i götamålsskorrningen som en klar majoritet av tjejerna 
inte ser, vilket skulle kunna förklarar varför fler killar talar med skorrande r – för att det är 
häftigt. 
 
Vad som annars är tydligt är att den sociala ambitionen bland kvinnorna är starkare. De talar i 
betydligt större grad om att resa och studera vidare, och är samtidigt betydligt mindre stolta 
över att komma från Jönköpingsområdet än vad killarna är. En rimlig slutsats att dra är därför 
att identifikation med andra talgemenskaper och orientering från hemorten är en faktor som 
påverkar de kvinnliga informanternas språk. Vilka uttalsvarianter de kvinnliga informanterna 
respektive de manliga tycker är mest prestigefyllda torde då vara standardnära respektive dia-
lektalt tal, och att det därför är fråga om öppen prestige för många av tjejerna och dold pre-
stige för många av killarna - Majoriteten av tjejerna som deltog i intervjuerna talar ju mycket 
standardnära med få och ibland inga/nästan inga skorrande r eller r-bortfall (se t.ex. Appendix 
6) parallellt med att tjejerna tydligare orienterar sig från Jönköpingsområdet.  
 
Samtidigt är inte resultatet entydigt. Om man jämför dem som talar mest dialektalt bland 
kvinnorna med deras sociala ambition finns det motsägelsefulla resultat. En informant från 
Huskvarna, som har flera r-bortfall, uttrycker tydligt att hon inte kommer att bo kvar på orten. 
Hon är också den enda i sin grupp som nämner att staden kanske inte är så attraktiv på grund 
av utelivet för dem som är över 25 år (jfr genom att se t.ex. Appendix 4, 5 och 6). 
 
Samband två, sambandet mellan hemort och götamålsskorrning/skorrande-r, visar att två in-
formanter från Bankeryd har fler skorrande r-ljud än de andra informanterna. De två infor-
manterna från Bankeryd skorrar mest på r-uttalen, men inte alltid enligt götamålsregeln (ef-
tersom det skorrande r-ljudet förekom på positioner som inte överensstämmer med götamåls-
regeln, och inte förekom i positioner det borde, liksom initialt i ord). Det är möjligt att uttalet 
kommer sig av att Bankeryd rent geografiskt ligger nära Västergötland, vilket är götamåls-
skorrningens epicentrum. Att informanterna från Habo inte uppvisar samma tendenser trots 
Habos nära läge till Västergötland är ovisst, men Bankeryd ligger också förhållandevis lant-
ligt och har få invånare i jämförelse med centralorten Jönköping, Huskvarna och Habo. Att ett 
lantligt läge har inverkan på uttal är också rimligt. Bostadsortens geografiska läge och ortens 
storlek kan alltså vara en del i att förklara tendensen, sambandet mellan bostadsort och skor-
rande r-ljud. Men störst är inte detta samband, kön korrelerar på ett tydligare sätt med skor-
rande r-uttal än hemort. 
 
Samband tre, blandning av skorrande r-ljud och r-bortfall, visar på en stor intraindividuell va-
riation som kan bero på flera faktorer, såsom identifikation eller dialektutjämning. Genom 

                                                        
16 Jfr. Chambers & Trudgill 1998:84-86 som beskriver att flickor uppfostras till att vara korrekta och män till att 

vara tuffa, vilket gör lågprestigeformer mer attraktivt att tala för männen. 



 39 

goda förbindelser till centralorten finns möjlighet till ett rikligt utbyte mellan talgemenskapen 
i centralorten och dem i kringorterna. Man kan därför tänka sig att informanterna identifierar 
sig med jämnåriga, t.ex. på gymnasieskolan i centralorten, som har olika uttal, och därför 
kommer de att blanda uttalet av r-ljudet, eller närmast eller helt sakna skorrande respektive r-
bortfall (beroende på vilka de identifierar sig med). 
 
Ingen informant har enbart en kombination av skorrande och rullande r-ljud enligt götaregeln, 
utan de informanter som talar med skorrande r har samtidigt inslag av både rullande r och r-
bortfall. En kombination av rullande r och r-bortfall, utan skorrande r-uttal, återfinns hos 
några informanter. Att det förhåller sig så visar på att de som har ett skorrande r troligen ack-
ommoderar i riktning mot dem som har r-bortfall. Detta visar också dialektattityderna, som 
bekant visar att ungdomarna beksriver r-bortfall i mer positiv dager än skorrande r-ljud. I så 
fall är förändringsprocessen som sådan att skorrande r minskar och att r-bortfall ökar hos 
dessa informanter, vilket leder till en regionalisering av draget r-bortfall. 
 
Att det är ett skeende av dialektutjämning och regionalisering i området som påverkar uttalet 
är rimligt att anta, i och med den rikliga variationen och av vad som framkommer av dialekt-
området utifrån tidigare forskning. Att sydgränsen för skorrande r går i området, götamåls-
skorrning finns där, och att r-ljud kan förmjukas och falla bort (Pamp 1978, Wessén 1969) är 
tre aspekter som visar på ett variabelt område. Att mönstret för den interindividuella variat-
ionen är såpass oregelbundna bland gymnasieeleverna kan bero på en pågående förändrings-
process. 
 
Sammanfattningsvis skulle tendenserna i användningen av skorrande r och r-bortfall kunna 
bero på öppen prestige och dold prestige, hemortens lantliga läge och närhet till Västergöt-
land, identifikation med olika variabla talgemenskaper, ackommodation och regionalisering. 
 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
 
Det kvalitativa momentet gruppintervjuer var huvudmetoden eftersom jag genom den fångade 
språkprov, attityder till hemorten och hur eleverna tänker kring framtiden och social ambition. 
Denna metod hade nästan i sig räckt för att svara på frågeställningen om vilka tendenser det 
finns i användningen av götamålsskorrning och r-bortfall bland ungdomarna. I gruppintervju-
erna dokumenterades också variablerna kön, hemort och social ambition. Gruppintervjuerna 
behandlade dock inte allt. 
 
Enkätundersökningen kompletterar gruppintervjuerna, dels med frågor om själva uttalen av r-
fonem (götamålsskorrning och r-bortfall), vilka annars kanske hade kommit att påverka infor-
manternas uttal under gruppintervjun (vilket jag lyfter i uppsatsens metidavsnitt), och dels ge-
nom att svaren i enkäten lättare kan räknas på statistiskt genom att man enklare kan härleda 
svaren till en person och jämföra dem med variablerna. 
 
Negativ inverkan på statistiken har förstås det faktum att det är få som har svarat på enkäten. 
När det är få informanter i en enkätundersökning får en informants röst stort utslag, viket blir 
extra tydligt i det resultat som beräknats för killarna då det var färre manliga informanter i 
undersökningen. Det är samtidigt värdefullt för resultatet att en enkätundersökning gjordes 
med tanke på att informanterna tillåter sig vara något mer negativt inställda till t.ex. centralort 
och utbud i enkätundersökningen jämfört med i gruppintervjuerna. 
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Jag ställer mig också frågan om jag fick autentiska språkprov genom att hålla gruppintervjuer 
istället för intervjuer enskilt och huruvida den sociala kontrollen i gruppen infann sig. Vad jag 
fann var att grupperna i de flesta fall, utom grupp fyra, var avslappnade och pratade naturligt. 
Alla grupper gav också varandra positiv feedback och jakande svar då någon i gruppen talade 
om staden på ett sätt som de höll med om. Vid några tillfällen kunde också informanterna 
säga emot varandra, eller komplettera varandras utsagor. Detta visar inte minst på en hög till-
förlitlighet till det attityder till staden som framkom i intervjun. Att eleverna också kunde 
skämta med varandra visar på att talspråket trots intervjusituationen är nära autentiskt språk-
bruk, då informanterna var avslappnade. Vidare tror jag att min ålder, mitt unga utseende och 
min inte så avvikande dialekt kunde göra att eleverna slappnade av mer (jag själv kommer 
från Boråstrakten). I mitt tal strävade jag efter att vara informell och glad, för att bidra till att 
eventuellt minska nervositet hod ungdomarna. Jag tror mig om att ha lyckats förhållandevis 
väl med det. Enskilda intervjuer hade för övrigt troligen gjort eleverna mer anspända. 
 
Då mitt syfte var att finna tendenser till användningen av götamålsskorrning och r-bortfall i 
Jönköpingsområdet, och att försöka förklara tendenserna, ser jag mitt resultat som rimligt och 
tillförlitligt utifrån de metoder jag har använt. Resultaten från de båda momenten, gruppinter-
vjuer och enkätundersökning, överensstämmer i mycket, vilket också visar på att metoderna 
inte var överflödiga utan gör resultatet säkrare. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Jag vill nu väga fynden jag funnit i tendenserna i användningen av götamålsskorrning i Jönkö-
pingsområdet mot de tendenser som Svahn & Nilsson (2014) och Svahn (2007) funnit i Väs-
tergötland. 
 
Vad Svahn & Nilsson fann var att götamålsskorrningen var på en stark tillbakagång, men 
också att de ungdomar som talade med uttalsvarianten götamålsskorrning behöll skorrande r-
ljud initialt i ord, även om skorrningen försvann i andra positioner (2014:80). De fann också 
att götamålsskorrning var ovanlig bland ungdomar i Västergötland (2014:106). 
 
Resultatet av min undersökning är inte entydigt, och avviker från Svahn & Nilssons forsk-
ning, då ingen av informanterna i den här studien har en konsekvent götamålsskorrning. Dess-
utom har det historiskt i området, norra Småland, funnits flera uttalsvarianter invid varandra 
(Pamp 1978, Wessén 1969), vilket gör att det är problematiskt att tala om en tillbakagång hos 
draget götamålsskorrning på samma konkreta och tydliga sätt som Svahn & Nilsson gör 
(2014). Om samma undersökning hade genomförts i ett mer enhetligt dialektlandskap hade 
troligen resultatet varit annorlunda. I min undersökning fann jag att ingen informant talar med 
götamålsskorrning, men att vissa ord ibland följer mönstret för den, och ibland inte. En tillba-
kagång kan man dock se en tendens till eftersom historisk forskning beskriver att draget skall 
återfinnas i området. 
 
Pojkar använder skorrande r-ljud mer och mer konsekvent än vad flickor gör, menar Svahn 
(2007). Det här resultatet överensstämmer med de tendenser jag fann i bruket av skorrande r. 
Här har jag också funnit ett samband. Samtidigt fann Svahn (2007) att tjejer vid yrkesförbere-
dande utbildning specifikt i Borås talade med mer skorrande r, vilket kan ha att göra med fann 
hon att öppen och dold prestige, menar hon. Tjejerna ansåg just i Borås att den dolda prestige 
som skorrande r innebar var eftersträvansvärd. Jag har snarare funnit att killar tycker bättre 
om götamålsskorrning än tjejer och att det i så fall är killarna som ser en prestige i att använda 
skorrande r. 
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Sist vill jag kort nämna att jag är medveten om att det geografiska området i sig kan innefatta 
stor variation och att detta också kan vara en bidragande faktor till att man uttalar r-ljudet som 
man gör - detta har jag t.ex. argumenterat för i min analys i enlighet med det tendenser i utta-
let av skorrande r som jag fann hos de ungdomarna från Bankeryd. En studie för hur r-uttal 
yttrar sig i regionen och var man kan tänkas hitta fler informanter med skorrande r-ljud re-
spektive r-bortfall har jag inte gått in på i den här undersökningen. Det är dock möjligt att nå-
gon annan önskar definiera och avgränsa uttalet och spridningen av det, och det kan ju säker-
ligen vara intressant i framtida forskning. 
 
Vidare skulle en studie av den ackommodation och dialektutjämning jag tycker mig ha funnit 
i området vara intressant att genomföra, för att se hur det går för det skorrande r-uttalet framö-
ver i regionen (Jönköpingsområdet). Jag blev själv förvånad över att finna en blanding av ut-
talet av r-ljudet hos bland ungdomarna. Jag har inte i tidigare forskning uppmärksammat nå-
gon fakta om att r-bortfall och skorrande r kan brukas parallellt av en och samma individ, inte 
heller att samma ord uttalas av så många på med olika uttalsvarianter. 
 
Frågor för framtida forskning kan vara; Kommer det mer omtyckta draget med bortfall av r att 
bli en regional dialektmarkör för hela Jönköpingsområdet? Kommer ett skorrande r-ljud att 
finnas kvar och vara införlivad i invånarnas uttal och gå hand i hand med rullande r och r-
bortfall? Om r-ljuden inte fyller olika funktioner som t.ex. medel för identifikation föreställer 
jag mig att framtiden inte ser så ljus ut för det skorrande r-ljudet, men kanske kan identifikat-
ion, dold prestige och ultimat killarna låta skorrningen leva vidare? Den mest slående tenden-
sen vad gäller götamålsskorrningen hos gymnasieeleverna i Jönköpings-området är dock att 
denna inte längre finns kvar hos dem. Den här undersökningen är ett första steg i att förklara 
tendenserna för R-ljudet i Jönlpingsområdet. Frågan kvarstår dock: Vad händer med ’R’ i Jön-
köping? Vad kommer att hända framöver? 
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Appendix 

Appendix 1: Frågor vid gruppintervju 
 
 
1. Säg kort vad ni har för förnamn och orten ni bor på. 
(Ungdomarma uppmanas sedan att prata fritt utifrån frågorna). 
 
 
2. Berätta vad ni tycker om att bo här. (Vad tycker ni om att bo här, eller där ni bor?) 
 
 
3. Berätta om vad ni brukar göra på fritiden. 
 
 
4. Vad brukar ungdomars annars göra, som ni inte redan har nämnt? (Vad kan man göra i Jön-
köpingsområdet?) 
 
 
5. Vad tror ni att ni kommer göra när ni har slutat gymnasiet, och var kommer ni att bo? 
 
 
6. Vad tror ni andra skulle säga om Jönköping, som inte kommer här ifrån, om de kom på be-
sök? 
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Appendix 2: Enkätundersökning om dialektattityd 
 
     Mittuniversitetet, Sundsvall 

Enkätundersökning     
 
Instruktioner: 
Den här undersökningen är för en uppsats i kursen Svenska språket kandidatkurs vid Mittuniversitetet, Sundsvall. En-
kätundersökningen syftar till att samla in information om attityder till ort och dialekt. Dina uppgifter kommer att avi-
dentifieras så att du personligen inte kan knytas till dem. Du deltar frivilligt och kan när som helst välja att avstå från 
att delta. Nedan följer frågor om dig, Jönköping och dess befolkning, att leva och bo i Jönköping och frågor om dialekt i 
Jönköpingsområdet. Besvara frågorna genom att ringa in den siffra som bäst motsvarar din egen åsikt. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DEL 1: Om dig 
 
Jag identifierar mig som: 

Tjej Kille Annat Ålder: Gymnasieprogram: 
☐ ☐ ☐ _______ _________________________________________________ 
 
Studieort: 
________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ringa in den siffra som bäst svarar mot din åsikt. 1= Instämmer ej 4= instämmer helt 
 
 
 
DEL 2: Jönköpingstrakten, staden och dess befolkning.               Vet ej 
1. Jönköping är en fin stad.        1        2        3        4      ☐ 
 
2. Jönköping har ett bra socialt klimat.      1        2        3        4      ☐ 
 
3. De som bor i Jönköping är trevliga.       1        2        3        4      ☐ 

 
4. Jag känner mig trygg i Jönköping.       1        2        3        4      ☐ 
 
5. I Jönköpingstrakten bor de flesta i min sociala krets.    1        2        3        4      ☐ 

 
6. I min sociala krets har jag relationer som jag ser livslångt på.   1        2        3        4      ☐ 

 
7. Tycker du att det finns en typisk Jönköpingsbo? 
 
Ja ☐   Nej ☐ 
 
 
7. Om så är fallet: Hur tycker du att en typisk Jönköpingsbo är? (Eller person från Jönköpingstrakten): 
Beskriv en Jönköpingsbo.  
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__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DEL 3: Leva och bo i eller i trakten kring Jönköping              Vet ej 
 
1. Här finns tillgång till det underhållningsutbud jag önskar.    1        2        3        4      ☐ 
 
2. Här finns tillgång till natur och friluftsliv i den mängd jag vill.   1        2        3        4      ☐ 
 
3. Här finns tillgång till de utbildningsmöjligheter jag önskar.   1        2        3        4      ☐ 
 
4. Här har jag möjlighet att köpa det jag önskar.     1        2        3        4      ☐ 
 
5. Jag trivs i Jönköping med omnejd.       1        2        3        4      ☐ 
 
6. Jag ser mig själv bo kvar på orten i framtiden.     1        2        3        4      ☐ 
 
7. Det är troligt att jag flyttar tillbaka till trakten efter eventuella studier.  1        2        3        4      ☐ 
 
8. Jag är stolt över att komma från Jönköpingstrakten (eller Jönköping).  1        2        3        4      ☐ 
  
9. I framtiden tror jag att jag kommer att få det jobb jag vill ha här.   1        2        3        4      ☐ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DEL 4: Dialektalt tal i Jönköping.                              Vet ej  
 
1. Man kan oftast höra om en person kommer från Jönköpingstrakten.  1        2        3        4      ☐ 
 
2. Dialekten i Jönköping är trevlig.       1        2        3        4      ☐ 
 
3. Jag talar dialekt.         1        2        3        4      ☐ 
 
4. Jag ser positivt på min dialekt.       1        2        3        4      ☐ 

 
5. Jag visar gärna upp min dialekt för andra (som inte talar min dialekt).  1        2        3        4      ☐ 
 
 
 
PAUS FÖR LJUDFIL (SweDia 2000) 
 
 
I Jönköpingsområdet uttalas r-ljudet på flera olika sätt. Man kan uttala ord med ett främre rullande r-ljud, eller ett 
bakre, skorrande r-ljud (liknande hur man uttalar r-ljudet i Skåne). Ibland kan r-ljudet nästan försvinna. Tänk på or-
den Torpa – [Taapa] och torsdag [tossda]. 
 
6. Skorrande r-ljud används i Jönköping.       1        2        3        4      ☐ 

 
7. Skorrande r-ljud används på landsbygden i Jönköpingsområdet.    1        2        3        4      ☐ 
 
8. Det är många som talar med bakre, skorrande r-ljud i Jönköpingsområdet.  1        2        3        4      ☐ 
 
9. Ringa in den siffra på skalan som du tycker bäst beskriver ett bakre, skorrande r-ljud: 
 

Positivt    Negativt 
1                    2                     3                    4       

 
Fint     Fult 
1                    2                     3                    4       
 
Trevligt    Otrevligt 
1                    2                     3                    4       

 
Normalt    Konstigt 
1                    2                     3                    4       
 
Häftigt    Töntigt/Mesigt 
1                    2                     3                    4       

 



 47 

10. Är det något mer du vill säga om skorrande r-? 
Du kan t.ex. beskriva vad du tycker om uttalet.    
 
                
 
                
 
                
 
 
 
 
                      Vet ej 
11. Det är många som talar med försvunnet r-ljud i Jönköpingsområdet. 1        2        3        4      ☐ 
 
 
 
12. Ringa in den siffra på skalan som du tycker bäst beskriver ett försvunnet r-ljud: 
 

Positivt    Negativt 
1                    2                     3                    4       

 
Fint     Fult 
1                    2                     3                    4       
 
Trevligt    Otrevligt 
1                    2                     3                    4       

 
Normalt    Konstigt 
1                    2                     3                    4       
 
Häftigt    Töntigt/Mesigt 
1                    2                     3                    4       

 
 
13. Är det något du vill säga om r-ljud som förvinner? (som i t.ex. ordet torsdag [tossda]). 
Du kan t.ex. beskriva vad du tycker om uttalet. 
 
               
 
               
 
               
 
 
TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 
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Appendix 3: Elevsvar från enkätundersökningen 
 

Elevcitat från enkätundersökningen. Citaten är elevernas egna beskrivningar av en typisk Jön-

köpingsbo. Frågan i enkätundersökningen löd som följer ”Hur tycker du att en typisk Jönkö-

pingsbo är? (Eller en person från Jönköpingstrakten): Beskriv en Jönköpingsbo”. 

 
TRENDIGA eller snobbiga      

1. ”Lite smått själviska och dryga” (Kvinnlig informant) 
2. ”Snål, lite stort ego, osocial, en aning främlingshatisk” (Kvinnlig informant). 
3. ”Svårt att förklara men bär märkeskläder är lite snobbiga, gillar att festa” (Kvinnlig infor-
mant). 
4. ”Tjej: Jonny bulls, svarta tajta jeans + pålsjacka (just nu)” (Kvinnlig informant). 
5. ”Man i övre medelklass, kristdemokrat, medlem i Pingstkyrkan, bred dialekt” (Manlig in-
formant). 
 
LANTLIGA eller informella      

6. ”Halvbonde, pratar småländska” (Kvinnlig informant). 
7. ”Lite halvbonde som pratar småländska” (Kvinnlig informant). 
8. ”Fet, keps och har en fet prilla” (Manlig informant). 
9. ”En person som inte kan uttala ’r’ och går på HV samt J-södra matcher” (Manlig infor-
mant). 
10. ”Dom som är inavlade :)” (Kvinnlig informant). 
11. ”Dom som är inavlade ;)” (Kvinnlig informant). 

 
ANNAT       

12. ”Lite smått stressade, men trevliga” (Kvinnlig informant) 
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Appendix 4: Sammanställning av elevernas attityder till Jönköping 

med omnejd 
 
 

 Grupp 1 (Fem tjejer) Grupp 2 (Fem tjejer) Grupp 3 (Fem killar) Grupp 4 (Fyra tjejer) 

Attityder Positivt om 

staden 

Negativt 

om staden 

Positivt om 

staden 

Negativt 

om staden 

Positivt om 

staden 

Negativt 

om staden 

Positivt om 

staden 

Negativt 

om staden 

Storlek  - Liten stor-

lek (jfr. ut-

bud) 

- Staden är 

lagom stor. 

 - Staden är 

lagom stor. 

 (jfr. 

Känsla/kli-

mat) 

 

Känsla/ 

klimat och 

utssende 

- Staden är 

mysig. 

- Andra 

(youtubers) 

säger att sta-

den är mysig. 

- Mycket tra-

fik vid Östra 

centrum 

(men inte i 

förhållande 

till andra stä-

der). 

- Staden är 

mysig. 

- Andra (be-

sökare) upp-

fattar troli-

gen staden 

som mysig. 

 - Staden upp-

skattas av 

dess invånare 

(menar en in-

formant, jfr. 

turister). 

- Flera 

skogsområ-

den finns 

centralt (me-

nar en infor-

mant). 

 - Staden är 

lugn, av-

slappnat och 

mysig. 

- Staden är 

fin med 

bryggor och 

vatten. 

- Andra (be-

sökare) upp-

fattar troli-

gen staden 

som fin i 

centrum. 

 

Utbud - Staden har 

tillgång till 

allt man be-

höver (trots 

liten storlek). 

 - Staden har 

bra utbud. 

 

  - Staden har 

lite att göra 

för turister 

(menar en in-

formant). 

 - Staden har 

lite att göra 

för turister 

(menar två 

informanter). 

Transport/ 

kollektiv-

trafik 

  - Staden har 

goda förbin-

delser. 

     

Utveckling     - Staden ut-

vecklas 

mycket och i 

rätt riktning. 

- Staden blir 

mer ung-

domsvänlig 

ju mer tiden 

går. 

- Satsning-ar 

från kommu-

nen leder 

ingen vart 

och en byg-

nation av en 

arena dröjer. 

 

  

Annat - De i grup-

pen skrattar 

gemensamt 

åt att andra 

tycker att de 

pratar jätte-

konstigt 
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Appendix 5: Sammanställning av elevernas orientering mot/från Jön-

köping med omnejd. 
 
 

 Grupp 1 (Fem tjejer) Grupp 2 (Fem tjejer) Grupp 3 (Fem killar) Grupp 4 (Fyra tjejer) 

Orienter-

ing 

Orienter-

ing mot 

staden 

Orienter-

ing från 

staden 

Orienter-

ing mot 

staden 

Orienter-

ing från 

staden 

Orienter-

ing mot 

staden 

Oriente-

ring från 

staden 

Orienter-

ing mot 

staden 

Orienter-

ing från 

staden 

Framtida 

bostads-ort 

- En infor-

mant ser 

Jönköping 

som sin fasta 

pukt och vill 

kunna ha 

staden som 

sitt perma-

nenta hem 

trots studier 

på annan ort. 

Detta p.g.a. 

realtionerna 

till släkt och 

vänner. 

  - Tre av fem 

informanter 

tror sig bo i 

lägenhet eller 

villa centralt i 

Jönköping i 

framtiden 

- En infor-

mant tror 

starkt att hon 

inte kommer 

att bo kvar i 

Jönköpings-

området. 

 

- Fyra av fem 

informanter 

tror sig bo 

kvar i staden 

efter avslutad 

gymnasie-

ubildning. 

- En infor-

mant säger 

skämtsamt 

om Tenhult 

att ”Där är 

man för li-

vet”. 

 

 - Ingen pla-

nerar att 

flytta från 

staden och 

uttrycker det. 

 

Studier  - Flera vill 

läsa vidare 

och flyttar 

troligen p.g.a 

studier. 

(Jfr. Fram-

tida bostads-

ort) 

 - En infor-

mant är osä-

ker men ut-

trycker sig 

vagt om att 

kanske 

plugga vidare 

 - En infor-

mant vill 

läsa vidare 

till polis och 

flyttar troli-

gen p.g.a. 

studier. 

 - En infor-

mant lämnar 

öppet att hon 

kanske vill 

läsa vidare 

och flyttar då 

p.g.a. studier. 

Resor 

 

 - Flera bor 

troligen ut-

omlands i 

perioder 

(p.g.a. stu-

dier eller an-

nat). 

- Trots ut-

landsresor 

tror många 

att de kom-

mer att bo 

kvar i Jönkö-

ping eller 

jönköpings-

området. 

 

- Flera vill ut 

och resa, en 

nämner t.ex. 

att vara 

aupair. 

   - Flera vill ut 

och resa 

(men det på-

verkar inte 

deras syn på 

att bo kvar i 

staden/ områ-

det). 

Annat  - Ingen talar 

om att helt 

stanna kvar 

på orten. 

 

 - De i grup-

pen talar om 

att det ändå 

kan finnas en 

möjlighet att 

arbete eller 

intressen kan 

leda dem till 

att bo på 

andra platser 

i framtiden 

- Flera av in-

formanterna 

kommer tro-

ligen att ar-

beta med 

lagerjobb i 

Jönköpings-

området. 

- Ekonomi 

(”bostads-

bubblan” 

(Min. 3.11-

3.13)) är ett 

argument att 

bo kvar på 

orten. 
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Appendix 6: Sammanställning av elevernas samtliga skorrande r och r-bortfall 
 

 Grupp 1 (Fem tjejer) Grupp 2 (Fem tjejer) Grupp 3 (Fem killar) Grupp 4 (Fyra tjejer) 

R-ljud och 

ord 

Skorrande r-

ljud 

Bortfall av r-

ljud 

Skorrande r-

ljud 

Bortfall av r-

ljud 

Skorrande r-

ljud 

Bortfall av r-

ljud 

Skorrande r-

ljud 

Bortfall av r-

ljud 

Habo    – Gå_ 

Bankeryd   

 

– 

Tycke(r) 

Sätte(r) 

VänneR 

BankeRyd (x2) 

Fö(r) 

Somma_ 

Va_mt 

BankeRyd 

KompisaR 

KvaR 

Kompisa(r) 

Hände_ 

 

– Jobba_ 

– – 

Jönköping BymaRken  

 

– 

 

 

– 

Tycke(r) 

Sto_ 

GöRa 

LibeRalt 

VästRa toRget 

Gö_a 

Få_ 

Å_s 

Hänge_ 

Lage_jobb (x2) 

Säke_t 

Behöve_ 

 

  

– 

 

– 

 

– 

 

– 
GReje_ 
 

Sove_ 

Sove(r) 

 

Huskvarna  

– 

Fö_ 

Bo(r) 

Flytta(r) 

 

– 

 

– 

  

Tenhult    – – – –  

Skärstad  Skäschta    

Visingsö  

 

– 

Ba(r)n-gymnas-

tik 

Anna(r)s 

Kompisa_ 

   

Taberg   – Jobba_  

R= Skorrande r-ljud. (r)= R-ljudet faller nästan bort.  _=R-ljudet har fallit bort från den här positionen./= Informant från den staden fanns ej i gruppen.  –  = R-

ljudet användes ej av informanten. 


