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Sammandrag 
Dialektutjämning är den process som gör att dialekter närmar sig standardspråk. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka jamtars attityder till jamskan, och hur levande 

jamskan är i 2010-talets Jämtland, och således också inom vilka domäner jamskan används, 

eller inte används, och varför. Resultatet  baseras på en enkätundersökning där 52 

informanter deltar, fördelade i fyra grupper beroende på kön och ålder, och materialet 

kommer därför från självrapportering. Resultatet visar att jamskan är levande i Jämtland, men 

att förståelse och förmåga att tala jamska är sämre bland yngre. Det visar också att jamskan 

kan fungera som identitetsmarkör vid möten med framförallt äldre jamtar. Vidare visar 

resultatet att attityderna till jamskan överlag är positiv, men att handlingsberedskapen är 

sämre, framförallt hos äldre män.  
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1  Inledning 
Sedan några år tillbaka har jag tillbringat mycket av min lediga tid med svärföräldrar och               

vänner i Jämtland. Jag själv kommer från Uppland och talar därför inte jamska, men eftersom               

den jamska dialekten, liksom de flesta andra dialekter i Sverige, utjämnats och närmat sig              

skriftspråk (Svahn, Nilsson 2014:27) har jag aldrig haft svårt att förstå vad någon jamte              

säger. Problem uppstod först när jag träffade min sambos “momma” . Hon talade genuin             1

jamska, vilket jag förvisso visste innan vi skulle träffas men vad jag inte visste var hur svårt                 

det skulle vara att förstå henne. Hon hade lika gärna kunnat tala franska med mig. Hennes                

dialekt skilde sig avsevärt från den dialekt som min sambo eller hennes föräldrar talar och det                

blev då tydligt för mig, att framför mig satt tre generationer jamtar, som med sitt sätt att prata                  

visade hur dialekten utjämnats över tid. Sundgren (2004:44) menar att en utjämningen beror             

på att människor flyttar på sig i högre grad idag, och att detta påverkar dialekterna.  

 

Folkomflyttningar är dock inget samtida fenomen. Under 1960-talet fördes så kallad           

“flyttlasspolitik”, vilken innebar att statsmakten hjälpte arbetsföra människor i         

Norrlandslänen att flytta till storstadslänen (Statistiska Centralbyrån 1999:95).        

Flyttlasspolitiken gjorde att Norrlandslänen hade ett stort utflyttningsöverskott och         

storstadslänen ett stort inflyttningsöverskott (Statistiska Centralbyrån 1999:96). Hur påverkar         

då detta dialekterna? Thelander (1992:189) menar att människor som flyttar till annan ort             

tenderar att “i en senare etableringsfas vidga sin sociala och regionala identitet med             

rikssvenskans hjälp.” Det är dock inte bara folkomflyttningar som påverkat dialekterna, utan            

Bergman (1947 i Hultgren 1983:24) menar att skolan som institution aktivt arbetat mot             

dialektbruk med argument som att dialekter är “fula” och låtit “obildade”.  

 

Vid mina besök i Jämtland lade jag också märke till antalet antalet jämtlandsflaggor, något              

jag tolkade som ett uttryck för någon form av lokalpatriotism. Jag själv har aldrig haft någon                

upplandsflagga, eller identifierat mig som upplänning, även om jag är född och uppvuxen i              

Uppland. Jag fick också veta att Jämtland var en egen republik och att det fanns en president                 

och innan jag visste ordet av stod jag, under Storsjöyran, på Stortorget i Östersund och               

lyssnade till President Ewert Ljusbergs tal, där han med jämna mellanrum viftade med den              

1 mormor på jamska 
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jämtländska flaggan och ropade “Jamtland, Jamtland, jamt å ständut” tillsammans med alla            

de människor som samlats för att lyssna till honom. Det bör dock tilläggas att presidenten inte                

har något politiskt inflytande och har sagt att “den dag ni börjar ta mig på allvar, så avgår jag                   

direkt.” (Länstidningen Östersund 2017) Jämtlandssången, jämtlandsflaggorna, dialektens       

särprägel och utjämnande har gjort mig intresserad av att bättre förstå den språkliga             

situationen i Jämtland och identiteten som jamte, vilket har lett mig fram till denna studie.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur levande jamskan är i 2010-talets             

Jämtland och jamskans chans att överleva i framtiden. De frågor jag ställer är:  

 

1. Hur mycket jamska kan jamtar förstå och tala?  

 

2. Inom vilka domäner används jamska mer frekvent?  

 

3.Vilka attityder finns det till dialektutjämning och dialektbruk och skiljer de sig åt med              

avseende på ålder eller kön?  

 

4.Hur ser attityden ut till den genuina jamskan och skiljer den sig åt med avseende på ålder                 

eller kön?  

 

5. Hur ser relationen mellan attityder till jamskan och handlingsberedskap ut?  

 

6. På vilket sätt kan jamskan fungera som identitetsmarkör?  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sju avsnitt. Avsnitt ett innehåller inledning, syftesformulering, de           

frågeställningar som studien ämnar besvara, begreppsdefinitioner, samt dispositionsöversikt.        

Avsnitt två beskriver tidigare forskning och avsnitt tre innehåller en redogörelse över metod             

och avväganden som gjorts i samband med utformningen av enkätundersökningen samt en            

kort beskrivning av informanterna. I avsnitt fyra redovisas studiens resultat och i kapitel fem              

4 



diskuteras resultatet. I det femte och sista avsnittet återfinns slutsatser och sammanfattande            

kommentarer.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan redogörs för hur återkommande begrepp kommer att användas i uppsatsen. 

 

I denna uppsats används begreppet jamte för att beskriva de människor som bor i Jämtland.               

Begreppet används särskilt i diskussionen om identitet, således knyts ordet jamte till identitet             

och inte bara om en bor inom Jämtlands läns gränser. När det skrivs om människor som vuxit                 

upp i Jämtland men flyttat därifrån används istället ordet exiljamtar. När begreppet jamska             

används avses den genuina dialekten, vilken “anses vad gäller vissa områden vara svår eller              

omöjlig att begripa för riksmålstalare” (Dahlstedt 1978 i Svahn & Nilsson 2014:27). Vad             

gäller jamskan, kan jag, som jag gjorde i inledningen, vittna om att den genuina varieteten är                

obegriplig.  

 

2 Forskningsöversikt 
Nedan redogörs för tidigare forskning som bedrivits inom området för dialektutjämning (2.1)            

dialektbruk i den svenska skolan (2.2), språkattityder (2.3) samt kopplingen mellan språk och             

identitet (2.4) och som är relevant för denna studie. Alla språkvetenskapliga begrepp ges en              

kortare förklaring. 

 

2.1 Dialekt och dialektutjämning  

Dialektbegreppet är svårt att rama in, eftersom talare inom samma geografiska område kan ha              

olika mycket dialekt och därför krävs en mer nyanserad uppdelning. Svahn och Nilsson             

(2014:27) använder Dahlstedts (1978) uppdelning, där dialekt delas in “genuin dialekt,           

utjämnad dialekt, regionalt riksspråk och neutralt riksspråk” för att separera utpräglad dialekt            

från den varietet som delar många språkliga drag med det som Dalhstedt benämner som              

riksspråk. Svahn och Nilsson använder istället standardspråk för att beskriva det Dahlstedt            

beskriver som riksspråk. (Svahn, Nilsson 2014:29) Fortsättningsvis används därför         

standardspråk, även om Svahn och Nilsson hänvisar till Dahlstedts forskning. 
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Denna uppsats syftar dock endast till att undersöka attityder till den genuina dialekten, som              

beskrivs enligt Dahlstedt (1979) som “svår eller obegriplig för riksmålstalare” (Svahn,           

Nilsson 2014:27). Ett annat sätt att definiera genuin dialekt är att dess gångbara räckvidd är               

begränsad till ett visst område (Svahn, Nilsson 2014:27). Jamska används i uppsatsen som ett              

paraplybegrepp för den genuina dialekt som talas i Jämtland, även om det finns språkliga              

skillnader mellan de som bor i Åre och de som bor i Krokom. Forskning har, som nämns                 

ovan, visat att dialekter utjämnas i Sverige, vilket däremot inte betyder att dialekterna dör ut               

helt och hållet, eftersom “standardspråket inte tar över i alla lägen” (Svahn, Nilsson 2014:30).              

För denna studie har det därför undersökts inom vilka domäner genuin dialekt används mer              

frekvent. Inom språkforskning används termen domän som benämning för ett “’verksamhets-           

och aktivitetsområde’, dvs. en social situation ger upphov till språkbruk med gemensamma            

drag” (Johansson 2013:104). 

 

Sundgren (2004:103) menar att talspråk och skriftspråk närmat sig varandra under           

1900-talet. Svahn och Nilsson har senare gjort liknande studier som visar att att skillnaderna              

mellan olika dialekter är mindre nu än under mitten på 1900-talet (Svahn, Nilsson 2014:27),              

vilket tyder på att dialekter närmar sig standardspråk (Svahn, Nilsson 2014:27). och det är              

detta som avses med dialektutjämning. En förklaring till detta är, som nämnts ovan, att              

människor flyttar (Sundgren 2004:44). Det är dock fler faktorer som spelat roll för             

dialektutjämningen, vilket diskuteras i avsnitt 2.2.  

 

En teori till varför dialekter utjämnas är ackommodationsteorin (Svahn, Nilsson 2014:30).           

Ackommodation innebär att talare antingen konvergerar, det vill säga, anpassar sitt språk            

efter samtalspartnern, eller divergerar, att man visar ett “språkligt avståndstagande” gentemot           

samtalspartnern, genom att exempelvis använda fler dialektala drag i samtal med någon som             

talar standardspråk. Svahn och Nilsson (2014:31) använder begreppet långsiktig         

ackommodatation för att förklara hur dialekter närmat sig standardspråk över tid. Med            

långsiktig ackommodation menas “en längre process där språkliga varieteter under vissa           

speciella betingelser förändras av en längre tids konvergens eller divergens” (Svahn, Nilsson            

2014:31). Detta kan förklara hur dialekter konvergerat med standardspråk över tid och närmat             

sig standardspråket (Svahn, Nilsson 2014:31). Ackommodationsbegreppet är användbart        
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inom dialektutjämningsforskning, då det är troligare att ett barn talar antingen lika mycket,             

eller mindre dialekt än sina föräldrar, då de anpassar sitt språk efter hur föräldrarna talar               

(Einarsson 2008:43). Divergens och konvergens kan relateras till dialektens status. I en            

situation där standardspråket har mycket status är det därför troligt att en dialekttalande             

reducerar sina dialektala drag (Svahn, Nilsson 2014:30).  

 

2.2 Svenska skolan och dialekt 

I detta avsnitt avhandlas vilken status dialektbruk haft i skolan ur ett historiskt perspektiv.  

 

Både i offentliga sammanhang och den svenska skolan har dialekter ansetts vara ett störande              

moment, som behöver arbetas bort (Hultgren 1983:34f). Dialekter har tillskrivits epitet som            

“fula”, “obildade”, “vulgära”, till skillnad från standardpråket som ansetts vara “vackert” och            

“bildat” och därmed eftersträvansvärt (Steinsholt 1964, refererad i Hultgren 1983:35). I           

mitten av 40-talet gjordes en enkätundersökning bland läroverkslärare där man kunde           

konstatera att den stora majoriteten ansåg att “elevernas provinsiella uttal [...] bör            

“motarbetas” eller “bekämpas”; det talas exempelvis om “störande dialektdrag” (Hultgren          

1983:36). Många lärare i undersökningen såg på “regionala talvanor [...] som defekter”            

(Hultgren 1983:36). Hultgren (1983:37) menar vidare att den svenska skolmyndigheten har           

visat ett starkt ointresse för de geografiska och sociala variationerna i elevernas talspråk.             

Resultatet från undersökningarna bland läroverkslärarna stämmer också överens med         

skrivelserna i  Lgr 65, där man kan läsa att: 

 

Främst måste lärarna koncentrera sig på sådana ovanor i talet, som de har förutsättningar att hjälpa sina elever                  

tillrätta med. Hit hör främst slapp artikulation och vissa störande dialektala egenheter, kanske också lindrig               

läspning, otillräcklig andning och ansatser till nasalering (Lgr 65:86). 

 

Citatet, hämtat från “anvisningar och kommenterar” visar vilken status dialektbruk hade, då            

det benämns som “ovanor i talet”. Dialektbruk ansågs heller inte vara “acceptera[t] som             

vårdad svenska” (Lgr 65:94). I Lgy 70 finns samma ovan citerade formulering kvar (Lgy              

70:244).  
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Vad syftar och syftade svenskundervisning då till? Teleman skriver om det “offentliga            

språket” och menar att det är skolans uppgift att hjälpa eleverna att lära sig detta               

offentlighetens språk. Det offentliga språket, menar Teleman, är det språk som oftast används             

i tryckt text och ska kunna läsas av vilken medborgare som helst (Teleman 1991:39).              

Teleman (1991:39) beskriver det offentliga språket som“vetenskapens språk” och “politikens          

språk”. Det offentliga språket således är förknippat med makt. Detta förstärker den bild av              

hur skolan som institution, oavsett lärarens attityd till dialekt, spelat roll för att dialekter är på                

väg att, kanske inte försvinna helt och hållet, men åtminstone utjämnas.  

 

Lärarna i den svenska skolan har en maktposition, eftersom det är dessa som sätter betyg och                

därför kan hindra eller möjliggöra för eleverna att lyckas inom utbildningssystemet. Mot            

bakgrund av detta är begreppet språkligt självhat relevant. Det innebär att en svagare grupp              

övertar den starkare gruppens attityd till en språklig varietet, och börjar “hata” den             

(Nordberg 2013:25). När dialektbruk aktivt skulle motarbetas, då det i styrdokumenten           

benämndes som en “ovana” är det därför möjligt att elever accepterade dialektens status som              

mindervärdig och började tycka illa om den eller skämmas för att använda dialektalt färgade              

uttryck.  

 

2.3 Språkattityder 

För studien behövs en förklaring till vad som avses med “attityd” inom attitydforskning.             

Bijvoet (2013:123ff) menar att det är ett inlärt och konsekvent sätt att reagera på i fråga om                 

ett visst objekt, således något som vi socialiseras in i. Socialisationen kan i sin tur delas in i                  

olika faser, som påverkar attityder i olika hög grad. Den primära socialisationen börjar innan              

skolstart där främst föräldrar och andra vuxna medvetet eller omedvetet förmedlar vissa            

attityder. Den sekundära socialisationen påbörjas ungefär vid skolstart, när ett barn möter fler             

människor än innan och då blir vänner, skola och massmedia viktiga attitydförmedlare            

(Bijvoet 2013:126f.).  

  

Bijvoet beskriver också tre komponenter som är viktiga för att förstå attityder till dialekt              

eller språk. Dessa kallas kognitiva, affektiva och konativa komponenter (Bijvoet 2013:124).           

Den kognitiva komponeten rör “olika former av kunskaper, uppfattningar och föreställningar           
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om attitydobjektet”, som i detta fall är jamska. Dessa behöver inte vara varken sanna eller               

osanna, men påverkas oavsett en persons attityd (Bijvoet 2013:124). Den affektiva           

komponenten rör en människas känslomässiga värderingar, som i sin tur kan kopplas till den              

kognitiva komponenten. Denna kan tänkas ligga på en skala och anses vara den mest centrala               

för attityden (Bijvoet 2013:124). Den sistnämnda kompontenten, den konativa, rör en persons            

benägenhet att handla enligt sina föreställningar (Bijvoet 2013:124). Enligt Bijvoet          

“föreligger det ofta en diskrepans mellan attityder å ena sidan och verkligt beteende å andra               

sidan”. (Bijvoet 2013:124). Det är således svårt att förutsäga ett visst beteende utifrån             

attityder (Bijvoet 2013:125). Det är därför relevant att ställa frågor om huruvida            

informanterna är beredda att engagera, eller organisera sig för att förhindra det faktum att              

jamskan försvinner allt mer. I denna studie undersöks huruvida det föreligger några            

motsägelser mellan en positiv attityd, en önskan att jamskan ska föras vidare till yngre              

generationer och om det finns handlingsberedskap, som att engagera sig för att starta kurser i               

jamska. 

 

Nordberg (2013:25) hävdar att man kunnat fastställa att människor talar olika beroende på             

geografisk hemvist, ålder, klass och situation. Detta kan tyckas vara både självklart och             

oproblematiskt menar han, men Nordberg menar att vissa varieteter, eller “språkdrag” ges            

social signifikans och sociala följder som yttrar sig i andras attityder mot personen i fråga.               

(Nordberg 2013:25). Nordberg hävdar vidare att det egentligen inte rör estetiska värderingar            

om ett språkligt fenomen, utan snarare av talarna. (Nordberg 2013:25). Han skriver att “man              

har positiva eller negativa attityder till verkliga eller påhittade egenskaper hos talargruppen            

som överförs till språket och vice versa” (Nordberg 2013:25). Detta får som följd att              

språkdragen ges symboliska funktioner och blir “prestigeladdade eller brännmärkta” som          

beror på talarguppens sociala anseende eller rykte (Nordberg 2013:25). Det är vanligt att             

människor inom en etnisk eller social grupp har positiva attityder till det egna språket eller               

dialekten, men det finns också en risk att den starkare gruppens värderingar övertas och får då                

som följd det som kallas för “språkligt självhat”, vilket går att finna hos “underkuvade              

språkminoriteter” (Nordberg 2013:25). Inom språkforskning används också begreppen öppen         

och dold prestige eller förtäckt prestige. Med öppen prestige avses “överensstämmelse           

mellan hur man talar och hur man bör tala” vilket är vanligare vid uttalanden om               

standardspråk (Nordberg 2013:26). Dold eller förtäckt prestige innebär att en person           
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“överrapporterar sitt eget bruk av stigmatiserade varianter men ändå öppet menar att detta är              

dåligt språk” (Nordberg 2013:26). 

 

2.4 Identitet och språk 
“En människas första språk eller dialekt är oftast en kraftfull markör av hennes identitet. Att tala sitt förstaspråk                  

är oftast det viktigaste sättet att markera sin hemmahörighet i sig själv och i sitt ursprung.” (Einarsson 2009:39)  

 

Citatet ovan visar hur språket eller dialekten kan fungera som identitetsmarkör, ett sätt att              

visa tillhörighet. Språket eller dialekten kan alltså visa att man har en viss kulturell eller               

geografisk hemvist (Einarsson 2009:41). En person som är stolt över var hen kommer ifrån              

kan visa det genom att tala med många dialektala drag. Förhållandet mellan språk och              

identitet är däremot mer komplext än så, vilket redogjorts för närmare i avsnitt 2.1 och 2.3.                

Det kan exempelvis röra sig om en dialekts status i relation till standardspråk eller kontexten               

en person befinner sig i.  

 

Ohlsson (2013:172) menar att man tidigare inom språkforskning betraktat identitet som något            

som påverkar hur en person talar och att man idag vänder på förhållandet, det vill säga, att                 

språket påverkar identiteten. Detta knyter hon till Butlers begrepp performativitet, som           

innebär att vi skapar vår identitet genom (språkliga) handlingar (Butler 1997, refererad i             

Ohlsson 2013:172). I fallet Jämtland innebär det att man då blir mer jamte ju mer jamska man                 

pratar.  

 

Det finns också annan forskning som visar att orten man bor på är tätt sammanknutet med                

identiteten (Thrift 1997, se Van der Burght 2008:257). Människor som bor på samma plats              

tillhör en gemenskap, de delar någon form av geografisk identitet, vilket Hall (1999,             

refererad i Van der Burght 2008:257) benämner som “we who live here”(refererad i Van der               

Burght 2008:257). Människor är däremot fria att välja om de identifierar sig med platsen eller               

inte (Van der Burght 2008:257). Inom dialektforskning används begreppet ortslojalitet för att            

beskriva människors lojalitet till en viss ort, vilket påverkar dialekten. Om en person känner              

stark koppling eller lojalitet till orten tenderar denne att använda mer dialektala drag än de               

som inte identifierar sig med orten (Svahn, Nilsson 2014:31). I denna studie undersöks             

ortslojaliteten genom att fråga huruvida informanterna känner sig som jamtar.  
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3 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras studiens metod och material. Jag har gjort en enkätundersökning             

och i följande avsnitt redovisas val av metod (3.1), hur enkäten är utformad (3.2), hur               

svarsalternativen är utformade och grunder för detta (3.3), och hur enkäten distribuerats. I             

avsnittet återfinns också information om informanterna och kriterier för deltagande i studien            

(3.4).  Till sist förs en diskussion över metodval (3.5). 

 

3.1 Val av metod 

En enkätundersökning har varit lämplig eftersom det tillåter att samla in många svar för              

kvantifiering. Det är på så sätt enkelt att mäta frekvensen av en viss attityd hos en viss grupp,                  

som i detta fall rör sig om variablerna ålder och kön. Det finns därmed möjlighet till                

jämförelse mellan de olika variablerna. 52 informanter deltog, som fördelade sig på de två              

binära könen man och kvinna.  2

 

3.2 Enkätens utformning 

Nedan redogörs det för enkätens utformning. Frågorna är sammansatta tematiskt och nedan            

redogörs syftet med varje enskild fråga. Detta görs för att på ett överskådligt sätt förklara hur                

frågorna besvarar frågeställningarna.  

 

I enkätens inledning gavs en kortfattad förklaring gällande studiens syfte, samt att den ingår i               

ett uppsatsarbete. Mitt namn och mejladress har funnits med för att ge informanterna             

möjlighet att kontakta mig i efterhand om de haft frågor. Informanterna har också i enkäten               

fått veta att deras svar behandlas konfidentiellt och att de svarar anonymt. De har kunnat välja                

mellan kvinna, man eller annat kön och sedan valt åldersgruppen 20–40 eller 60+. Alla              

informanternas svar utgår ifrån den bild informanterna har om sitt språkbruk, och sin förmåga              

att tala och förstå jamska, för att nämna några exempel. Jag undersöker alltså rapporterat bruk               

och rapporterad förståelse av jamska.  

 

2 Informanterna kunde klicka i “annat kön” men alla som deltog valde antingen man eller kvinna. 
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Enkäten består av totalt 22 frågor och de första 7 frågorna handlar om utomspråkliga              

variabler som ålder, kön, föräldrarnas uppväxtort, informantens uppväxtort och         

sysselsättning. Detta har gjorts eftersom studien syftar till att kunna jämföra hur olika kön-              

och åldersgrupper förhåller sig till jamskan, vilka attityder de har och om de på något vis                

skiljer sig åt med avseende på dessa variabler.  

 

Fråga 8–10 syftar till att undersöka identitet och informanternas förståelse och bruk av             

jamska och svaren graderas på en skala 1–5. Fråga 8 “Jag känner mig som en sann jamte”                 

syftar till att undersöka identitet och huruvida det kan finnas samband mellan attityd till              

dialekten och identitet. Fråga 9 “Förstår du jamska?” och fråga 10 “Kan du tala jamska?               

rör språkförståelsen och syftar till att eventuellt kunna utläsa skillnader mellan ålder och kön.  

 

Fråga 11–12 undersöker inom vilka domäner som jamska används mer frekvent eller mindre             

frekvent. Fråga 11 “Finns det situationer då du talar mer jamska, i så fall vilka?” och fråga                 

12 “Finns det situationer då du talar mindre jamska?”. 

Fråga 13–15 berör bruket av dialekt i skolmiljö. Fråga 13 “Talade du jamska i skolan?”               

undersöker om mängden dialektbruk i skolmiljö har förändrats över tid, vilket jämförs med             

hjälp av de olika ålderskategorierna. Fråga 15 “Om du inte talade jamska i skolan, varför               

inte? syftar till att få syn på om informanternas erfarenheter av dialektbruk i skolan stämmer               

överens med tidigare forskning, som säger att dialektbruk haft låg ställning bland lärare             

(Bergman 1947, refererad i Hultgren 1983:24). Det kan också vara intressant att se om det               

finns ytterligare anledningar till att dialekt inte har använts i skolan.  

 

Fråga 16 “Om du talar med någon som inte förstår jamska, anpassar du då ditt språk?”                

undersöker språklig anpassning, det vill säga eventuell divergens eller konvergens.  

Denna fråga kan också säga något om en är stolt över sitt dialektbruk. Fråga 17 “Jag tycker                 

att jamska är…” har givits tre svarsalternativ “vackert, fult, ingen åsikt”. Frågan undersöker             

den affektiva kopplingen till dialekten, som är central för hur attityden till en dialekt formas               

(Bijvoet 2013:124). Fråga 18 “Jag tycker att det är bra att jamskan försvinner.” besvaras på               

en skala från “mycket dåligt” till “mycket bra” och även “ingen åsikt” finns med som               

svarsalternativ och syftar till att undersöka attityder till dialektutjämning och dialektdöd. 
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Fråga 19–20 rör framtida generationers dialektbruk. Fråga 19 “Jag vill att mina            

barn/barnbarn ska lära sig jamska.” och fråga 20 “Talar du/ kommer du tala jamska med               

dina barn/barnbarn?” undersöker om det finns vilja att tala jamska med de yngre             

generationerna, eftersom dialekter behöver talare för att leva vidare. Fråga 21 “Jag vill att              

jamskan som skolämne ska vara…” ges fyra svarsalternativ, som är “obligatoriskt, “frivilligt”            

“jag vill inte att jamskan ska finnas som skolämne” samt “ingen åsikt”. Denna fråga är               

intressant att jämföra med föregående fråga, för att se vem som anses ha ansvaret för               

dialektens fortlevnad och fördjupar också kunskapen om olika attityder och förhållningssätt           

till jamskan. Den sista frågan, fråga 22 “Jag är beredd att arbeta för att se till att det finns                   

undervisning/kurser i jamska, t.ex genom att kontakta myndigheter eller politiker” berör           

benägenhet att handla efter sina attityder till dialekten. Enligt Bijvoet (2013:124) råder det             

ofta diskrepans mellan den kognitiva, affektiva och den konativa komponterna, som utgör de             

komponenter, som alla är centrala delar för förståelsen av olika attityder inom            

dialektforskning.  

 

3.3 Svarsalternativens utformning 

För att besvara frågorna har flervalsfrågor och Likertskalor använts. Fördelen med dessa är             

att det är enkelt att samla in stora mängder data för kvantifiering, och därmed lämpar sig för                 

denna undersökning, medan nackdelen är att informanterna kan känna sig styrda (Bijvoet            

2013:124) och inte kan vidareutveckla sin svar. På grund av detta tas också öppna frågor               

med, för att kunna få en mer nyanserad bild av informanternas attityder och kunna undvika               

att de känner sig alltför styrda. Nackdelen med öppna frågor är att de är svårare att                

kvantifiera.  

 

3.4 Distribution och material 

Enkäten lades ut och spreds via facebook och efter 3 veckor togs den bort. Kontrollfrågorna               

(se fråga 1–8 i bilaga 1) var ett försök att kontrollera att alla deltagande informanter antingen                

bor i Jämtland och har en relation till jamskan via släktingar eller vänner. Exiljamtar och               

andra som inte uppfyllde dessa kriterier valdes bort. Nedan visas en tabell över fördelningen              

av informanterna med avseende på kön och ålder.  
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Tabell 1 

Utomspråkliga variabler hos informanterna

 

 Variabel                       Del av variabel                         Antal 
Procent 

 
 Kön                              Kvinnor                                    27                                                51,9%   

                                Män                                    25                                                48,1% 

    

 

Ålder                           20–40                                        33 (varav 15 är kvinnor och 18 är män) 

                                     60+                                            19 (varav 12 är kvinnor och 7 är män) 

 

 

3.5 Metoddiskussion 

I detta avsnitt redogör jag för val av metod, enkätens utformning och vad jag skulle               

korrigera om jag fick göra om den.  

 

Studiens resultat kommer från vad informanterna själva har rapporterat, således kan jag inte             

med säkerhet veta hur väl informantgrupperna exempelvis talar eller förstår jamska. Jag kan             

heller inte veta vad informanterna menar med jamska, alltså om de menar genuin dialekt,              

utjämnad, eller något annat. Att med stor exakthet undersöka hur väl någon talar eller förstår               

jamska faller utanför studiens omfattning, då det hade krävts intervjuer, prov på läs och              

hörförståelse, samt muntliga prov. Det är också svårt att besvara frågan vad det är att kunna                

ett språk.  

 

Syftet har varit att försöka se eventuella mönster, likheter och skillnader mellan kön och              

åldersgrupper och då lämpar sig en studie av kvantitativ art bättre än kvalitativ. Fördelen              

med att välja en enkätundersökning och användning av Likertskalor är således att resultatet             

blir kvantifierbart och att därmed kunna visa på förekomst av en visst attityd, som i detta fall                 

rört bland annat förmågan att tala jamska och hur mycket informanterna känt sig som jamtar,               
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vilket faller inom studiens syfte. Kvantitativa studier har dock sina begränsningar, som främst             

rör sig om att informanternas relation till frågeställningen kan vara mer komplex än vad som               

kan framgå i svaren på de slutna frågorna. Med anledning av detta har det också funnits                

öppna frågor som syftat till att nyansera resultatet, även om det finns en risk att informanterna                

då avstår från att svara, vilket också skedde (Trost 2012:72f.). Jag valde dock att inte göra                

alla frågor obligatoriska, då det då finns en risk att informanterna inte orkar svara på alla                

frågor och därmed inte kan delta i undersökningen, så även om det är frustrerande att en del                 

frågor inte besvaras, så var det ett beslut jag tog för att få in så många svar som möjligt. Att få                     

in många svar möjliggjordes genom att den spreds på facebook, ett socialt nätverk som              

många människor använder och det var ett försök att göra urvalet så slumpmässigt som              

möjligt. Det är dock möjligt, att de som frivilligt väljer att vara med i en undersökning av                 

attityder till en dialekt, själva är nyfikna och intresserade av dialekten, vilket en bör ha i                

åtanke vid läsning av resultatet.  

 

Om jag skulle få göra om enkäten finns det vissa frågor jag skulle ändra på. Till att börja med                   

hade jag omformulerat fråga 20 (Talar du/ kommer du tala jamska med dina barn/barnbarn?)              

Det hade varit bättre att fråga om informanterna talade eller skulle komma att tala jamska               

med yngre generationer, då det inte är säkert att informanterna har barn eller barnbarn, vilket               

gör att informanten kan känna sig tvungen att svara “nej” även om hen talar jamska med                

andra yngre människor. Om frågan hade omformulerats hade det förmodligen funnits mer att             

diskutera om jamskans chans att “återupplivas”. Samma omformulering hade kunnats göra på            

fråga 19. Jag hade också velat komplettera fråga 16 (Jag tycker att det är bra att jamskan                 

försvinner.) med en öppen fråga om attityder till dialektutjämning och standardspråk, vilket            

hade kunnat generera en mer uttömmande diskussion. Informanterna har givits möjlighet att            

lämna övriga kommentarer eller synpunkter, vilket varit ett försök att ge dem chansen att              

nyansera sina svar ytterligare. Däremot gavs inga svar som hade kunnat nyansera            

diskussionen under övriga kommenterar eller synpunkter, och därför hade det varit bättre att             

komplettera enkätundersökningen med intervjuer för att vidareutveckla diskussionen        

ytterligare, då övriga kommenterar eller synpunkter har tolkats som synpunkter på enkäten            

eller jamskan i allmänhet.  
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4 Resultat 
Nedan redovisas studiens resultat. Jag redogör för svaren på varje enskild fråga och dessa är               

uppdelade enligt följande: kvinnor 20–40 år, män 20–40 år, kvinnor 60+ och män 60+. Alla               

svar som involverat procent har avrundats till en decimal. Storleken på informantgrupperna är             

varierande men jag har valt att redovisa i procent, vilket lämpar sig väl vid en               

enkätundersökning som söker påvisa frekvens av olika slag, såsom attityder i detta fall. Värt              

att notera är att informantgrupperna är olika stora, vilket medför att en person motsvaras av               

6,6% i gruppen kvinnor 20–40, 5% gruppen män 20–40, 8,3% i gruppen kvinnor 60+ och               

14,3 % för gruppen män 60+. I resultatet kommer personantal att skrivas istället för              

procentandel när det rör sig om antal upp till två personer.  

 

4.1 Förstå och tala jamska 

För frågeställningen “Hur mycket jamska kan jamtar förstå och tala?” har nedanstående            

frågor formulerats i enkäten och resultatet av dem redovisas nedan i figur 1. Återigen              

påminner jag om att detta är rapporterat bruk och rapporterad förståelse av jamska. Syftet              

med att använda en graderingsskala från ett till fem är att informanterna lättare ska kunna               

placera in sig själva på en skala än att använda språkvetenskapliga termer som genuin dialekt               

eller regional dialekt. Grunden för att att använda en tabell är att jag vill ställa förståelsen                

mot förmågan att tala och därmed tydliggöra hur det skiljer sig åt. Dessutom blir resultatet               

mer överskådligt då syftet är att jämföra olika köns- och åldersgrupper.  

 

Fråga 9 “Förstår du jamska? 

Frågan har besvarat med hjälp av en skala från 1–5, där ett motsvarat väldigt lite och fem                 

väldigt mycket.  

 

Fråga 10 “Kan du tala jamska?” 

Frågan har besvarats med hjälp av samma skala som i ovanstående  fråga.  
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Figur 1 Förmåga att förstå respektive tala jamska  

 

4.2 Dialektutjämning och språkdomäner 

I detta avsnitt redovisas fråga 11–16 som lyder: 11. “Finns det situationer då du talar mer                

jamska?”, 12. “Finns det situationer då du talar mindre jamska?”, 13. “Talade du jamska i               

skolan?” fråga 14. “Om du inte talade jamska i skolan, varför inte? fråga 15. “Hur bemöttes                

du av lärare när du tala jamska?” och fråga 16. “ Jag tycker att det är bra att jamskan                   

försvinner..” Frågorna syftar till att besvara följande frågeställningar: “Inom vilka domäner           

används jamska mer frekvent? samt “Vilka attityder finns det till dialektutjämning och            

dialektbruk och skiljer de sig åt med avseende på ålder eller kön?” Redovisningen av              

resultatet följs av en jämförelse mellan informantgrupperna för att belysa likheter och            

skillnader grupperna emellan.  

 

Fråga 11 Finns det situationer då du talar mer jamska? 

Denna fråga har inte haft några svarsalternativ, utan informanterna har fritt beskrivit            

situationer då de talar mer jamska. Grunderna för detta beskrivs i metodkapitlet under avsnitt              

3.3.  

 

Kvinnor 20–40 

73,3% angav att de talade mer jamska när de är med äldre. 55,5% av dessa 73,3%                

specificerade att de talade mer jamska med äldre släktingar, och 45,5% av dessa angav endast               
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äldre generationer, antingen inom jobb eller överhuvudtaget. En informant angav att hon            

endast talade mer jamska med den närmaste familjen, vilket kan betyda såväl yngre som              

äldre. En informant svarade “när jag bakar tjukpikkebröd”   Två personer svarade inte.  3

 

Män 20–40 

38,9% svarade att de talade mer jamska med äldre människor, såväl släktingar som övriga.  

16,7% svarade “hemma”, Två informanter angav “med vänner”, en svarade “på jobbet”, en             

svarade “nej” och 22,2% svarade inte.  

 

Kvinnor 60+ 

50% svarade att de talar mer jamska när de är med andra som talar jamska. En av dessa angav                   

också att hon talar jamska “på skoj”, en annan att hon “anpassade sig efter vem hon pratade                 

med. En informant angav att hon alltid talade jamska, en angav “med vänner, en angav               

“jobbet”  en svarade “nej” och en svarade inte.  

 

Män 60+ 

42,8% angav att de talade mer jamska i situationer där andra också talade jamska. En               

informant svarade att han i stort sett alltid talade jamska. En svarade endast nej och               

resterande 28,8% svarade inte på frågan.  

 

Fråga 12 Finns det situationer då du talar mindre jamska? 

Informantera har fått beskriva fritt om, och i så fall, i vilka situationer de talar mindre jamska,                 

och detta för att ge möjlighet till olika typer av svar.  

 

Kvinnor 20–40 

33,3% svarade att de talade mindre jamska i vardagen varav en av dessa tillade att hon inte                 

talar jamska på jobbet. En annan svarade att hon till vardags “pratar rätt vanligt” och att några                 

jamska ord alltid följer med oavsett situation och sällskap. Vad hon avser med vanligt              

framgår inte i svaret. Två informanter talade mindre jamska med vänner. Två svarade att de               

talade mindre jamska med människor som inte bodde i Jämtland eller när de var utanför länet                

själva. En angav att det inte fanns situationer hon talade mindre jamska. En svarade att hon                

3 Ett traditionellt jämtländskt tunnbröd  
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talade mindre jamska med yngre personer. En svarade att hon talade mindre jamska med alla               

utom kompisar. 20% angav inget svar.  

 

Män 20–40 

Två informanter angav att de talade mindre jamska i officiella sammanhang, och en av dessa               

tillade att han reducerade sina dialektala drag i andra delar av landet. 

En svarade att han reducerade sitt dialektbruk med människor han aldrig träffat förut. 

Två informanter svarade att de talade mindre jamska när de var i Östersund eller storstan.               

Huruvida det är  Östersund som avses eller annan storstad framgår inte 

Två svarade att de talade mindre jamska med kompisar. Två informanter svarade nej och              

44,4 % angav inget svar. 

 

Kvinnor 60+ 

41,6 % anpassar efter samtalspartner, antingen om samtalspartnern är från annan ort,            

informanten är på en ort där jamska inte talas, eller om samtalspartnern inte förstår. Två               

informanter angav att de sällan talade jamska alls. Två angav att de talade mindre jamska i                

officiella sammanhang, exempelvis på jobb eller i kontakt med myndigheter. En svarade nej.             

Två informanter angav inget svar 

 

Män 60+ 

42,9% reducerade sitt dialektbruk beroende på vem samtalspartnern var, alltså om hen kom             

från annan ort eller “talar rikssvenska” som någon skrev. En informant angav att han aldrig               

talade jamska. En informant angav att han talade mindre jamska med myndigheter. 

En  angav att han talade mindre jamska när “man inte talar jamska”. En angav inget svar. 

 

Fråga 13 Talade du jamska i skolan? 

Svarsalternativen var ja, nej och ibland. 

 

Kvinnor 20–40 

0% svarade ja, 87,5% angav nej och de resterande två informanterna svarade ibland.  
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Män 20–40 

16,6 % svarade  ja, 50 % svarade nej och resterande 33,3% svarade ibland 

 

Kvinnor 60+ 

Två informanter svarade ja, 33,3% svarade nej och 50% svarade ibland.  

 

Män 60+ 

En informant svarade ja, två svarade nej och 57,1% svarade ibland.  

 

Fråga 14 Om du inte talade jamska i skolan, varför inte?  

Även de som angav att de talade jamska står med i nedanstående resultat. Anledningen till               

detta är för att det i deras svar framgår att det fanns situationer i skolan, eller anledningar till                  

att de inte talade jamska hela tiden.  

 

Kvinnor 20–40 

46,7% angav att de inte talade jamska eftersom ingen annan gjorde det. 33,3% svarade att de                

inte kände sig tillräckligt bra på jamska för att använda det, antingen att föräldrarna inte               

kunde, eller att de växt upp med “vanlig svenska”. Två informanter angav att lärarna och               

eleverna inte förstod jamska, och en av dessa skrev också att hon hade talat jamska, men efter                 

skolbyte hade hon  slutat då eleverna retade henne. En informant angav inget svar. 

 

Män 20–40 

16,7% svarade att de inte kunde jamska. Två informanter skrev att ingen annan gjorde det               

och därför gjorde inte de det heller. En informant svarade att “det bara inte blev så”. 66,6 %                  

angav inget svar. 

 

Kvinnor 60+ 

25 % menade att det var lärarna som gjorde att de inte talade jamska, antingen att läraren inte                  

förstod, eller att läraren inte ville att eleverna skulle tala jamska. 25 % menade att det bara                 

talades svenska på skolan. En informant bodde inte i Jämtland. 41,6 % angav inget svar.  

 

 

20 



 

Män 60+ 

En informant kunde inte jamska, en växte upp i Stockholm, och en angav att han kände att                 

det fanns en förväntan på honom att lära sig, och använda svenska i skolan. 57,1 % angav                 

inget svar. 

 

Fråga 15 Hur bemöttes du av lärare när du talade jamska? 

Denna fråga besvarades på en skala från ett till fem, där ett motsvarade mycket dåligt, och                

fem mycket bra. 

 

Kvinnor 20–40 

66,6% svarade inte på frågan, vilket troligtvis har att göra med att ingen av dessa svarade att                 

de talade jamska i skolan. Av de 33,3% som svarade var medelvärdet 2,6.  

 

Män 20–40 

44,4% svarade inte på frågan och dessa angav att de inte talat jamska i skolan. Av övriga                 

55,6% var medelvärdet 3.  

 

Kvinnor 60+ 

25% svarade inte på frågan. Av de 75% som svarade var medelvärdet 2,8.  

 

Män 60+ 

Två stycken svarade inte på frågan. Av övriga 71,4 % var medelvärdet 2,6. 

 

Fråga 16 Jag tycker att det är bra att jamskan försvinner 

Svarsalternativen var mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra, mycket bra samt ingen åsikt. 

 

Kvinnor 20–40 

87,5 % ansåg att det var mycket dåligt att jamskan försvinner, en informant ansåg att det                

var ganska dåligt och en angav ingen åsikt som svar.  
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Män 20–40  

94,4% angav att det var mycket dåligt att jamskan försvinner och en informant ansåg              

att det var ganska dåligt.  
 

Kvinnor 60+ 

91,6% ansåg att det var mycket dåligt och en informant tyckte att det var ganska               

dåligt. 

 

Män 60+ 

85,7% ansåg att det var mycket dåligt och en informant ansåg att det var ganska dåligt. 

 

Fråga 21 Jag vill att jamska som skolämne ska vara 

Svarsalternativen på denna fråga var frivilligt, obligatoriskt, jag vill inte att jamska ska finnas              

som skolämne och ingen åsikt. 

 

Kvinnor 20–40 

66,6% angav att jamskan ska vara frivillig, två informanter ansåg att den skulle vara              

obligatorisk och 20% ville inte att jamska skulle finnas som skolämne. 

 

Män 20–40 

66,7% angav att jamskan skulle vara frivilligt och två informanter tyckte att det skulle vara               

obligatoriskt, 16,7% ville inte att det skulle finnas som skolämne. En person angav ingen              

åsikt som svar. 

 

Kvinnor 60+ 

91,7% angav att de ville att det skulle vara frivilligt och en informant angav ingen åsikt som                 

svar. 
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Män 60+ 

71,4% ville att det skulle vara frivilligt och och två informanter ville inte att det skulle finnas                 

som skolämne.  

 

4.3 Språkattityder 

För att besvara frågeställningen “Hur ser attityden ut till den genuina jamskan och skiljer den               

sig åt med avseende på ålder eller kön?” har fråga 15. “Jag tycker att jamska är…”                

formulerats i enkäten och resultatet redovisas nedan och följs av en kortare jämförelse mellan              

informantgrupperna för att synliggöra skillnader och likheter med avseende på attityders           

komponenter. 

 

Fråga 15 “Jag tycker att jamskan är…”  

Svarsalternativen var vackert, fult och ingen åsikt.  

 

Kvinnor 20–40  

93,3% av kvinnorna ansåg att jamska var vackert. En informant angav ingen åsikt och ingen               

svarade att jamskan var ful.  

 

Män 20–40 

94,4% av männen ansåg att jamska var vackert och en informant angav ingen åsikt som svar.  

 

Kvinnor 60+ 

83,3% tyckte att jamskan var vacker. En informant tyckte att den var ful och en angav ingen                 

åsikt som svar. Intressant med detta resultat är den informant som angav att hon tyckte att                

jamskan var ful behärskar jamska på en hög nivå, och använder den såväl med andra som                

talar jamska, men också för att “vara lite rolig”. 

 

Män 60+ 

57,1 % ansåg att jamskan var vacker och resterande 42,9% angav ingen åsikt som svar.               

Därmed tyckte ingen att jamskan var ful.  
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4.4 Handlingsberedskap 

Fråga 19 Jag vill att mina barn/barn ska lära sig jamska 

Svarsalternativen var ja, nej och  ingen åsikt. 

 

Kvinnor 20–40 

93,3% svarade ja. En informant svarade nej.  

 

Män 20–40 

83,3% svarade ja och 16,7% svarade ingen åsikt. 

 

Kvinnor 60+ 

83,3% svarade ja och två informanter svarade ingen åsikt.  

 

Män 60+ 

57,1% svarade ja och 42,9% svarade ingen åsikt. 

 

Fråga 20 Talar du/ kommer du tala jamska med dina barn/barnbarn 

Svarsalternativen var ja, nej och jag vet inte.  

 

Kvinnor 20–40 

46,7% svarade ja, 20% svarade nej och resterande 33,3% svarade jag vet inte. Av de som                

svarade nej ville 66,6% att deras barn skulle lära sig jamska. Dessa hade också angett att de                 

inte talade jamska så bra, vilket kan vara en förklaring till deras svar. 100% av de som                 

svarade ja, hade också angett att de ville att deras barn skulle lära sig jamska. Av de som                  

svarade jag vet inte hade 60% angett att de ville att deras barn skulle lära sig jamska.  

 

Män 20–40 

61,1% svarade ja. En informant svarade nej och 33,3% svarade jag vet inte.  
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Kvinnor 60+ 

58,3% svarade ja. Två informanter svarade nej och resterande 25% svarade jag vet inte. 

 

Män 60+ 

71,4% svarade ja och två informanter svarade nej. 

 

Fråga 22 Jag är beredd att arbeta för att se till att det finns undervisning/kurser i                

jamska (detta kan exempelvis röra sig om kontakta politiker eller myndigheter) 

 

Kvinnor 20–40 

40 % svarade ja och 60% svarade nej. Av de som svarade nej, ville 88,9% av dem att deras                   

barn skulle lära sig jamska och 33% av dem talade redan eller skulle tala jamska med sina                 

barn eller barnbarn.  

 

Män 20–40 

22,2% svarade ja, medan 77,8 svarade nej. Av de som svarade nej ville 78,5% att deras barn                 

skulle lära sig jamska, och 50% angav att de skulle , eller redan talade jamska med sina barn.  

42,8% av de som svarade nej visste inte om de skulle prata jamska med sina barn, medan en                  

person angav att han varken talade eller skulle tala jamska med sina barn. Denna informant               

talade heller inte jamska, vilket förklarar varför jamska inte skulle, eller kunde föras vidare. 

 

Kvinnor 60+ 

33,3% svarade ja medan 66,7% svarade nej.  

 

Män 60+ 

100% svarade nej. Av dessa ville 57,1 % av deras barn eller barn skulle lära sig jamska och                  

71,4 % att de talade jamska med barn eller barnbarn.  

 

4.5 Identitet och språk 

I detta avsnitt redovisas fråga 8 “Jag känner mig som en sann jamte”. Frågan syftar till att få                  

syn på hur stark den jämtländska identiteten är.  
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Fråga 8 “Jag känner mig som en sann jamte” 

Denna fråga har besvarats med hjälp av en skala från 1 till 5, där ett motsvarar väldigt lite och                   

fem väldigt mycket. I nedanstående resultat kommer också procentandelar för vardera siffra            

att anges i varje informantgrupp för att ge en bild över hur stor andel som angav vilken siffra.                  

Detta görs för att ge en mer rättvisande bild av resultatet än om bara snittvärden presenterats.  

 

Figur 2 “Jag känner mig som en sann jamte” 

 

Kvinnor 20–40 

Snittvärde var 4,1. 46,6% svarade med en femma, 33,3% svarade med en fyra, två              

informanter angav en trea, 0% med en tvåa och en informant angav en etta.  

 

Män 20–40 

Snittvärdet var 4,1. 44,4% angav en femma, 22,2% svarade med en fyra, 27,8% svarade med               

en trea, en informant angav en tvåa och ingen svarade med en etta.  

 

Kvinnor 60+ 

Snittvärdet var 4,6. 66,6% svarade med en femma, 25% med en fyra och en person angav en                 

trea. Ingen angav 1 eller 2.  
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Män 60+ 

Snittvärdet var 4,4. 42,8% angav en femma som svar och resterande 57,2% angav en fyra.               

Inget svar var lägre än så.  

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.2. Den första             

frågeställningen handlar om hur mycket jamska jamtar kan tala och förstå. Det som framgått i               

studien är att det inte tycks föreligga någon markant skillnad mellan könen, utan snarare är               

det ålder som varit en avgörande faktor för rapporterad förståelse och förmåga att tala jamska.               

Kvinnor och män i åldrarna 60+ förstår mer jamska än män och kvinnor i åldrarna 20–40,                

vilket inte är särskilt förvånande. Detta kan ha sin förklaring i dialektutjämning, att yngre              

människor inte utsatts för genuin jamska i lika hög grad som kvinnor och män i åldrarna 60+                 

och därmed har svårare att förstå den. Avståndet mellan förståelse och förmåga att tala är               

också minst i den äldre ålderskategorin, vilket kan förklaras med att dialektbruk var vanligare              

när de var yngre. Skolan kan ha spelat en viss roll i detta, då dialekter i styrdokumenten från                  

Lgr 65 och Lgr 70 behandlades som “ovanor”, vilket gjort att dialektbruk inte varit tillåtet.  

 

Även om det föreligger skillnader vad gäller rapporterad förståelse och förmåga att tala             

jamska vid en jämförelse mellan ålderskategorierna , så visar resultatet ändå att jamskan är              

levande, både bland äldre och yngre, och att förståelsen och förmåga att tala jamska är god i                 

2010-talets Jämtland. Eftersom snittvärdena är höga, både bland yngre och äldre informanter,            

visar det att jamskan absolut kan överleva i framtiden.  

 

Den andra frågan behandlar frågan inom vilka domäner jamska används mer frekvent. 
Vanligast är att jamska endast används med andra som talar jamska och alltså kan jamskan               

ses som en identitetsmarkör, eller ett sätt att visa tillhörighet och skapa gemenskap med hjälp               

av dialektbruk. De yngre informantgrupperna specificerade dock att när de talade jamska så             

var det med äldre, medan män och kvinnor 60+ endast angav “andra som talade jamska”,               

vilket även detta kan vara tecken på att dialektbruk främst används av och med äldre               

människor. Detta resultat kan tyda på att dialektbruk inte är särskilt vanligt inom grupper av               

yngre människor, och att den genuina jamskans domän främst är inom hemmet och med äldre               
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människor. Några informanter angav också att de talade mindre jamska med myndigheter            

eller i jobbsammanhang, vilket stämmer överens med Nordbergs forskning, som säger att            

“mer formella situationer [...] lockar fram mer standardliknande språk” (Nordberg 2013: 23).            

Detta kan också ha sin förklaring i standardspråkets högre status (Svahn, Nilsson 2014:31).  

 

Den tredje frågan undersöker attityder till dialektbruk och dialektutjämning. Alla          

informantgrupper var eniga i att de tyckte att det vore dåligt om jamskan försvann. Av alla                

som deltog i studien var det endast en person, som motsvaras av 8,3% i gruppen kvinnor 60+,                 

som angav att hon tyckte att jamskan var ful. Intressant med denna informant var att hon                

också angav att hon ville att hennes barn eller barnbarn skulle lära sig jamska och att hon                 

även talade jamska med dem och även att hon blivit positivt bemött av lärare när hon talade                 

jamska. Detta kan vara ett uttryck för hur det inte går att förutsäga ett visst beteende utifrån                 

en viss attityd (Bijvoet 2013:125). Det kan också röra sig om dold prestige, alltså att hon                

överrapporterat sitt bruk. En möjlig förklaring skulle också kunna vara att hon blivit bemött              

på ett negativt sätt när hon talat jamska och således lärt sig att jamska är fult. Eftersom att                  

denna informant menade att hon blivit positivt bemött av lärare när hon talat jamska, är det                

förmodligen inte kommentarer från lärare som gjort att hon tycker att jamskan är ful, men               

exakt vad det är går inte att, utifrån denna studie, säga med säkerhet.  

 

I denna del av diskussionen jämförs svaren på fråga fyra och fem i frågeställningen, då både                

frågorna rör olika komponenter av attityder. Den fjärde frågan undersöker attityden till            

genuin jamska och om den skiljer sig åt med avseende på ålder eller kön och den femte                 

frågan undersöker om det finns handlingsberedskap att förstärka jamskan i Jämtland. 

 

Vad gäller attityder till den genuina jamskan och skillnader mellan kön och ålder framgår ur               

resultatet att skillnaden är störst mellan äldre män och resten av grupperna, då de äldre               

männen var minst positiva till jamskan. Ur resultaten från fråga fyra och fem, som rörde de                

olika komponenterna av attityder, framgår det att procentantalet som var beredda att agera,             

såsom att organisera kurser, eller prata jamska med sina barn eller barnbarn är mycket lägre               

än andelen som uppgav att de tyckte att jamskan var vacker och detta var ett mönster som                 

uppstod i alla grupper. Detta kan ha olika förklaringar. I de yngre grupperna kan skillnaden               

förklaras med att flera faktiskt inte behärskade jamska tillräckligt bra, vilket flera angav, och              
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detta kan då tolkas som ett tecken på dialektutjämning, så även om de skulle vilja att jamskan                 

lever vidare genom att lära sina barn eller barnbarn, så kan de inte. Något som skulle tala                 

emot detta är att procentandelen i gruppen kvinnor 60+, som angav att de talade eller skulle                

tala jamska med barn eller barnbarn var lika stor, som i de yngre informantgrupperna. 

 

En annan förklaring kan därför vara att olika attityder står i konflikt med varandra, att en                

positiv attityd till jamskan inte behöver innebära att en vill organisera kurser, eller på annat               

sätt engagera sig för att se till att fler lär sig jamska, även om en vill att fler skulle lära sig                     

(Bijvoet 2013:124). Detta kan också knytas till frågan om huruvida jamska ska bli ett eget               

skolämne. På denna fråga ville fler i de äldre informantgrupperna att jamska ska finnas som               

ett frivilligt skolämne, än hos de yngre. En stor andel av de äldre männen ville att jamska ska                  

finnas som frivilligt skolämne, men ingen av dem vill engagera sig för att göra något åt det,                 

vilket återigen pekar på diskrepans mellan en övertygelse, eller en åsikt, å ena sidan, och en                

benägenhet att handla därefter å andra sidan.  

 

Diskussionen om diskrepansen mellan olika attityder är dock mer komplex än så. Fler män              

talade eller skulle tala jamska med sina barn eller barnbarn, vilket kan tolkas som en handling                

som ligger i linje med en positiv attityd och också för jamskan vidare till nästkommande               

generationer. Detta gör det inte möjligt att dra slutsatsen att det råder motsägelser mellan              

olika attityder helt och hållet, men att handlingsberedskapen att föra jamskan vidare främst är              

begränsad till barn eller barnbarn.  

 

Den sjätte frågan syftar till att undersöka om jamska kan fungera som identitetsmarkör, och i               

vilka sammanhang den används. Resultatet överensstämmer i hög grad med tidigare           

erfarenheter om en stark identitet som jamte, som beskrivits i inledningen. I alla grupper              

ligger snittvärdet över 4, vilket kan anses vara högt. För grupperna män och kvinnor 20–40               

var snittvärdet 4,1. Den grupp som har de högsta snittvärdet (4,6) är kvinnor 60+, följt av                

män i samma ålderskategori som har 4,4 i snitt. De äldre informantggrupperna har också              

angett att de talat och förstått mest jamska, medan den yngre gruppen tyckt, rent procentuellt,               

att jamska varit vackrare i jämförelse med de äldre informantgrupperna.  
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Utifrån resultatet tycks varken förståelse, eller förmåga att kunna tala jamska, åtminstone inte             

“flytande”, vara viktigt för de yngre informanterna med avseende på identiteten som jamte.             

Det kan vara så att de yngre informanterna använder fler dialektala drag i familjekontexter              

eller i möten med äldre jamtar, men att kunna tala “flytande” jamska och förstå jamska helt                

och hållet är mindre viktigt. Som nämnts ovan visar resultatet att jamskans            

användningsområden i stort sett är begränsade till hemmet, eller umgänge med äldre            

människor. Detta resultat tolkas som att jamskan används som ett sätt att visa tillhörighet med               

framförallt äldre jamtar, och kan således fungera som identitetsmarkör i vissa sammanhang.            

Einarsson (2010:39) menar ju att “[e]n människas första språk eller dialekt är oftast en              

kraftfull markör av hennes identitet.” och den utjämnade jamskan är för de allra flesta i de                

yngre informantgrupperna deras förstaspråk eller dialekt, och det kan därför vara den            

utjämnade varieteten som är knuten till dialekten, och inte den genuina varieteten. De äldre              

informantgrupperna angav däremot högre siffror med avseende på såväl identiteten som           

jamte, som förmåga att tala och förstå jamska och därför kan förmåga att tala och förstå                

jamska sägas vara en viktig del i den jamska identiteten. Resultatet kan också tolkas som att                

ju mer jamska en kan tala och förstå, desto mer jamsk känner en sig.  

 

6 Sammanfattning och avslutning 
Studiens syfte har varit att undersöka att undersöka hur levande jamskan är i 2010-talets              

Jämtland och jamskans chans att överleva i framtiden. Till detta har frågor rörande vilken roll               

dialektbruk, förståelse och förmåga att tala jamska påverkar identiteten som jamte           

formulerats. Därmed har jag också undersökt huruvida människor boende i Jämtland           

identifierar sig som jamtar, och i vilken utsträckning. Studiens har synliggjort hur väl jamtar              

talar och förstår jamska. Även olika attityder till jamska, dialektutjämning och eventuell            

dialektdöd har undersökts. Med hänvisning till studiens omfång kan inga generella slutsatser            

dras, men den ger en fingervisning om hur förhållandet mellan identitet och dialekt kan se ut.                

Den har också visat vilka olika attityder det finns till dialektutjämning och vilken roll jamska               

har haft i skolsammanhang, och inom andra domäner.  

 

Informanterna var också, med några få undantag, eniga i deras positiva attityder gentemot             

jamskan. Däremot var viljan att engagera sig, eller organisera kurser mindre och eftersom             
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förmåga att förstå och tala jamska är sämre hos yngre vore det bra att starta kurser, i vems                  

regi låter jag vara osagt.  

 

Ur resultatet kan utläsas att förståelsen och förmågan att tala jamska är goda, vilket visar att                

jamskan är levande i 2010-talets Jämtland. Däremot visar resultatet att förmåga att tala och              

förstå jamska är sämre bland yngre än hos äldre, vilket betyder att fler behöver börja tala                

jamska med yngre, eller organisera kurser för att ge jamskan chans att leva vidare även i                

framtiden.  

 

Vad gäller identitet finns det, som tidigare tt tala jamska var lägre, framförallt i de yngre                

informantgrupperna. Detta kan leda till intressanta undersökningar om vilken roll dialekten           

spelar för den jämtländska identiteten, eller identitet i stort, i takt med att dialekter utjämnas               

allt mer. Intressant vore också att undersöka attityder till jamska och ta hänsyn till klass, eller                

utbildningsgrad, vilket inte gjordes i denna studie, och detta skulle kunna nyansera framtida             

diskussioner om attityder vidare.  
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Bilaga 
Enkäten 

Hej! Jag heter Anton Strandgren och skriver en C-uppsats om jamska och har därför utformat 

en enkät som ska hjälpa mig i mitt uppsatsskrivande.  Den är frivillig och alla dina svar 

kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. För att du ska kunna delta krävs att du är 

20-40 eller 60+, är boende i Jämtland och har en relation till jamska, alltså talar/förstår 

jamska till viss del eller har någon släkting som talar/förstår jamska.  

Om du vill veta mer om undersökningen kan du mejla på:  strandgren.anton@hotmail.com  

 

Tack för din medverkan!  

 

1. Hur gammal är du? 

20–40 

60+ 

 

2.Vilken kön har du? 

 man 

 kvinna 

 annat 

 

3.Var är dina föräldrar till största del uppvuxna? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

4. Var är du uppvuxen? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

5. Var bor du? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 studerar 

  jobbar 

  pensionär / arbetssökande 

 

7. Om du svarade jobbar, vad jobbar du med? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

8. Jag känner mig som en sann jamte  

stämmer inte alls                                                                               stämmer väl mycket 

1.                        2.                         3.                        4.                        5.  

                                                                              

 

9. Förstår du jamska? 

inget alls                                                                                               väldigt mycket 

       1.                         2.                        3.                          4.                        5.  

                                                                              

 

10. Kan du tala jamska?  

 inget alls                                                                                               väldigt mycket 

       1.                         2.                        3.                          4.                        5.  

                                                                              

 

11. Finns det situationer då du talar mer jamska, i så fall vilka?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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12. Finns det situationer då du talar mindre jamska, i så fall vilka?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

13. Talade du jamska i skolan? 

 ja 

 nej 

 ibland  

 

 

 

14. Hur bemöttes du av lärare om du talade jamska i skolan?  

mycket negativt                                                                                mycket positivt 

       1.                         2.                        3.                          4.                        5.  

                                                                              

 

15. Om du inte talade jamska i skolan, varför inte? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

16. Om du talar med någon som inte förstår jamska, anpassar du då ditt språk? 

anpassar inte alls                                                                                 anpassar mycket 

       1.                         2.                        3.                          4.                        5.  

                                                                              

 

17. Jag tycker att jamska är... 

 vackert 

 fult 
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 ingen åsikt 

 

18. Jag tycker att det är bra att jamskan försvinner 

 mycket bra 

 ganska bra 

 ganska dåligt 

 mycket dåligt 

 ingen åsikt 

 

19. Jag vill att mina barn / framtida barn / barnbarn ska lära sig jamska 

 ja  

 nej  

 ingen åsikt  

 

20. Talar du/ kommer du tala jamska med dina barn / barnbarn?  

 ja 

 nej  

 vet inte  

 

21. Jag vill att jamskan som skolämne ska vara 

 obligatoriskt 

 frivilligt 

 vill inte att jamska ska finnas som skolämne  

 ingen åsikt  
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22. Jag är beredd att arbeta för att se till att det finns undervisning / kurser i jamska. ( 

Det kan exempelvis röra sig om att kontakta politiker eller myndigheter)  

 ja  

 nej  

 

Övriga synpunkter eller kommentarer: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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