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Sammandrag  
 

I denna uppsats kartläggs och analyseras beskrivningar av norrbottniska dialekter som 

presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi. Detta har gjorts i syfte att undersöka 

hur beskrivningarna kan kopplas till begreppet dialekt samt huruvida beskrivningarna kan 

relateras till identitetsskapandet hos talare av norrbottniska dialekter. 

Materialet utgörs av Elias Wesséns Våra folkmål (1969), Bengt Pamps Svenska dialekter 

(1978) och Gertrud Petterssons Svenska språket under sjuhundra år (2005). Uppsatsen 

använder sig av den diskursanalytiska nivån dispositiv. Genom metoden kontrasteras 

materialets beskrivningar av språket i södra respektive norra Norrbotten. 

Resultatet visar att materialets beskrivningar av språket i norra Norrbotten är ytliga och i 

vissa fall icke-existerande. Studiens slutsats är att materialet reproducerar en dialektologiskt 

traditionell bild av norrbottniskt språk, som inte stämmer överens med områdets faktiska 

språkförhållanden. Till sist visar studien även på ett behov av ny forskning om språket i norra 

Norrbotten. 

 

Nyckelord: dialektologi, Norrbotten, diskursanalys, identitetsskapande    
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1 Inledning 

 

”Jag talar inte dialekt, jag talar ett regionalt standardspråk” svarade en skånsk nordist på 

frågan om hen hade haft problem med sin dialekt i Uppsala. Exemplet är hämtat från Gun 

Widmarks artikel Om termen dialekt och dess synonymer (1996) och får mig som läsare att 

undra: Vem talar egentligen dialekt i Sverige? Och hur avgörs vem som talar dialekt?  

Terminologin kring dialekterna i Sverige beskrivs inom det nordistiska forskningsfältet 

som unik på det sätt att den är svårdefinierad, eller snarare för grovt definierad för att på ett 

tydligt sätt kunna användas i diskussioner kring dialekt och icke-dialekt.  

Från norskt håll har svenska nordisters kvarhållande av begreppet genuin dialekt kritiserats 

av Hans-Olav Enger, som i artikeln Begrepet ”genuin dialekt” er problematisk (2007) 

bedömer begreppet irrelevant. Enger menar att så kallade genuina dialekter beskrivs som en 

språklig kategori av oföränderliga system, ställda i kontrast till ett standardspråk som målas 

upp som enhetligt. Detta upprätthåller en syn på språkliga kategorier som fasta och är 

problematiskt då vi i dag vet att språk befinner sig i ständig förändring (Enger 2007:108).   

I sin studie Dialektutjämning i Västsverige resonerar Margareta Svahn och Jenny Nilsson 

kring svårigheterna med att definiera termen dialekt på ett sätt som passar dagens språkliga 

förhållanden (2014:254). Dagens utformning av begreppet inkluderar till exempel inte inter-

individuell variation och välkomnar främst gamla, rurala och konservativa språkdrag. Ett 

liknande resonemang förs av Widmark (1996). Definitionsproblemet gällande 

dialektbegreppet kan alltså sägas vara välkänt inom nordistiken.  

Ändå är det ett, tillsynes, relativt icke-problematiserat dialektbegrepp som universitets-

studenter på diverse språkinstitutioner presenteras för under sina studier. En av de tidigare 

läroböcker som studenter möter på universitetens grundutbildningar i svenska språket är 

Gertrud Petterssons Svenska språket under sjuhundra år (1996; 2 uppl. 2005) (boken 

återfinns bl.a. på litteraturlistorna vid universiteten i Örebro, Uppsala, Göteborg och Lund).  

Det kapitel som hos Pettersson berör ämnet dialekter har rubriken ”Dialekterna och 

språkhistorien” och utgår ifrån ett traditionellt perspektiv på dialektologi, vilket innebär ett 

språkhistoriskt sådant (2005:203). Kapitlet behandlar ett antal dialektgeografiska kartor, varav 

den första är hämtad ur Elias Wesséns Våra folkmål (1935, 9 uppl. 1969) och bär titeln ”De 

svenska dialektgrupperna” (figur 1). Som synes finns en röd, prickad linje markerad på 

kartan, som delar Norrbotten i två delar med Överkalix som södra halvans nordligaste 

markerade ort. 
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Figur 1. De svenska dialektgrupperna. (Ur Pettersson 2005:208). 

 

Hur denna linje bör tolkas framkommer inte hos Pettersson, medan den hos Wessén själv 

förklaras som en markering av ”svenskans nordgräns” (1969:39). Kartor med liknande 

placeringar av samma markering återkommer sedan i Petterssons dialektkapitel, även dessa 

utan vidare kommentarer gällande tolkning.  

Pettersson framhäver förvisso att man måste göra tydliga nedslag i ”de kärnområden där 

respektive dialektgrupp uppvisar sina mest renodlade drag” för att kunna redovisa en översikt 

av svenska dialekter (2005:209). Pettersson belyser även att detta innebär att vissa områden 

lämnas utan beskrivning och listar ett tiotal exempel på detta, varav norra Norrbotten inte är 

ett (2005:229).  
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Detta innebär att norra Norrbotten inte ägnas någon uppmärksamhet hos Pettersson och 

som läsare lämnas jag med frågan: Talas inte svenska norr om Överkalix? Svaret är givetvis: 

Självklart talas svenska norr om Överkalix. Följdfrågan lyder: Varför presenteras då området 

norr om Överkalix över huvud taget inte i Petterssons lärobok?  

I Språktidningen 3/2016 skriver Mikael Parkvall om det språkliga mötet mellan samiska, 

finska och svenska som uppstod i Sápmi (se vidare definition i 3.3) som en effekt av svenska 

statens kolonialisering av området, och menar att såväl samer som finnar vid mitten av 1900-

talet blivit helt ”försvenskade”. Från och med malmboomens startskott vid 1800-talets slut 

och trettio år framåt i tiden gick t.ex. gruvorten Malmbergets svensktalande befolkning från 

att utgöra en fjärdedel av invånarantalet till att utgöra tre fjärdedelar (Parkvall 2016).   

 Den expansion av gruvsamhällena Malmberget och Kiruna som inleddes i slutet av 1800-

talet innebar nämligen en stor mängd inflyttad svensktalande befolkning. Vilket kan antas ha 

lett till en förändring i delar av norra Norrbottens språk då detta innebar att svenska, finska 

och samiska möttes. Nästan ett århundrade senare går det dock knappt att finna en 

beskrivning av språket i området. 

Det är detta osynliggörande som gjort att jag i denna uppsats valt att utgå ifrån dialekter i 

norra Norrbotten för att närma mig frågorna som ställdes i början av denna inledning. Vad är 

det som sägs (eller inte sägs) om dialekterna i detta område som har till följd att de osynlig-

görs på dialektkartorna? Och vad sägs om andra dialekter i Norrbotten som gör att de tas upp i 

den dialektologiska kartläggningen? Går det att finna motiveringar till detta osynliggörande? 

Vilka är dessa motiveringar?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och kritiskt resonera kring beskrivningar av 

norrbottniska dialekter som presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi: Våra 

folkmål av Elias Wessén (1969), Svenska dialekter av Bengt Pamp (1978) och Svenska 

språket under sjuhundra år av Gertrud Pettersson (2005). 

Med utgångspunkt i Bucholtz och Halls analys av identitet som något som skapas i 

språklig interaktion (Bucholtz & Hall 2005) ämnar uppsatsen även föra en diskussion om 

förhållandet mellan språk och identitet. 

Undersökningen kommer att ta avstamp i följande frågeställningar:  

• Hur beskrivs norrbottniska dialekter i diskurspräglande läromedel i dialektologi?  
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• Hur kan dessa läromedels beskrivningar av norrbottniska dialekter kopplas till 

svårdefinierbarheten hos begreppet dialekt? 

• Hur kan dessa läromedels beskrivningar av norrbottniska dialekter kopplas till 

identitetsskapande hos talare av dessa dialekter? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju avsnitt. I det inledande avsnittet presenteras ämnet samt 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Det efterföljande andra avsnittet behandlar tidigare 

forskning och uppsatsens tredje avsnitt innehåller teori och centrala begrepp. Vidare följer 

avsnitt fyra där metod och material presenteras. I avsnitt fem presenteras och sammanfattas 

resultatet för att sedan diskuteras i avsnitt sex. Uppsatsen sista, sjunde avsnitt innehåller 

avslutande tankar och en blick framåt mot vidare forskning.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras en del av den tidigare forskning som gjorts på ämnet för uppsatsen. 

Avsnittet inleds med en kommentar om begreppet dialekt och dess svårdefinierbarhet. Sedan 

följer tidigare dialektforskning kopplad till språkhistoria respektive sociolingvistik under 

varsin rubrik. Uppdelningen har gjorts med bakgrund av att det inom det dialektologiska 

forskningsfältet går att se ett skifte där man gått från att ha behandlat språkhistoriska aspekter 

som överlägset intressanta, till att ge sociolingvistiska perspektiv mer uppmärksamhet.  

Forskningspresentationen är tänkt att ge en övergripande ämnesbild att utgå ifrån när 

uppsatsen sedan går in i avsnitten som behandlar teori, metod, resultat och analys.  

 

2.1 Dialektbegreppet   
Definitioner av begreppet dialekt är alltid kopplade till geografiska avgränsningar och 

språklig variation. Förhållandet mellan olika språkliga varieteter kan avgränsas på många 

olika sätt. Att som dialektforskare kartlägga var en dialekt börjar och en annan slutar, och var 

standardspråket tar vid, innebär att beskriva en förenklad verklighet. Inom dialektologin 

förhåller sig forskare till den verkliga världen genom att följa en utvald definition av 

begreppet dialekt. Den valda definitionen lägger grunden för vilka drag som anses vara 

intressanta att kartlägga. Den grunden bidrar sedan till avgörandet av vilka typer av språk som 

beskrivs som en dialekt och vilka som inte gör det.  

Svårigheterna, för att inte säga omöjligheterna, med att genom dialektologisk kartläggning 

kunna återge veklighetens språkliga varieteter på ett fulländat sätt nämns i samtliga av verken 

som utgör uppsatsens material. Det är därför viktigt att understryka det faktum att begreppet 

dialekt inte är lätt definierat och därför inte heller lätt diskuterat. Likväl pågår inom det 

dialektologiska forskningsfältet en diskussion kring dialektbegreppet och hur detta bör 

definieras. Denna diskussion har varit en stor inspiration till ämnesvalet för denna uppsats. 

Genom följande presentation av språkhistorisk och sociolingvistisk dialektforskning ämnar 

jag belysa var dialektbegreppet har sina rötter och hur det under senare tid växt fram nya 

definitioner som drivit på det i dag rådande samtalet kring begreppet dialekt och dess 

avgränsningar.  
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2.2 Dialekt ur ett språkhistoriskt perspektiv  
Genom att blicka bakåt i det dialektologiska forskningsfältet finner man att dialektforskning 

och språkhistoria under lång tid gått hand i hand (Bockgård 2010:32). Den äldre dialekt-

forskningens bidrag till fältet visar tydligt på en vilja att spåra det förgångna. Det är därför 

inte konstigt att utformningen av dialektologins begreppsapparat tycks ha formats därefter. 

Bockgård (2010:33) skriver: ”Att dokumentera standardspråksnära och på andra vis moderna 

uttryck har något tillspetsat uttryckt inte ansetts vara en uppgift för dialektologin, oberoende 

av om de kan knytas till en viss geografisk ort. Även om det självfallet finns undantag, har 

traditionella dialektologer som sagt oftast tittat bakåt, och behandlat samtida språkfenomen 

styvmoderligt.” 

Begreppet genuin dialekt har problematiserats på senare tid, men när det först myntades 

var begreppet en tydlig markör för vad som ansågs värdefullt att inkludera i dokumentationen 

av dialektalt språk. Det genuina likställdes med det ålderdomliga och det som inte ansågs vara 

ålderdomligt ansågs heller inte vara av intresse att dokumentera (Bockgård 2010:33).  

Äldre dialektforskning har till stor del behandlat dialektfenomenet som någonting som kan 

delas upp i svart och vitt. Denna syn på språk återspeglas hos Wessén när han i Våra folkmål 

beskriver dialekterna i Sverige som direkt relaterade till fornsvenskan (1969:10). 

Även i Bengt Pamps Svenska dialekter (1978) definieras dialekt som språk innehållande 

bevarade fornspråkliga drag. Till skillnad från Wessén uppmärksammar Pamp att termen 

dialekt även kan användas för att beskriva språk som plockat upp språkliga novationer (så 

länge dessa inte återfinns även hos de angränsande dialekterna) (1978:19).  

Pamp talar även om en ”problematik” rörande talares övergång från svenska dialekter till 

standardspråk och menar att detta är ett forskningsområde med stort behov av utforskande 

(1978:17). Liknande resonemang förs av Wessén som menar att de dialektala språkens 

existens hotas av det allt mer påträngande standardspråket (1969:10).  

Gemensamt för både Pamp och Wessén är en tanke om den genuina dialekten som ett 

statiskt system, avskilt från, och hotat av, all annan typ av språk. Sådana tankegångar menar 

Bockgård visar på att begreppet genuin dialekt till stor del kan betraktas som en forskar-

konstruktion, en förenkling av verkligheten, eftersom all typ av språk ständigt är under 

utveckling och att en given dialekt aldrig talats på ett enda, enhetligt sätt (2010:32). 

Början till en förändrad syn på dialektbegreppet framförs av Karl-Hampus Dahlstedt under 

1970-talet. I artikeln Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland presenterar 

Dahlstedt en skala över svenska språket som sträcker sig från ”neutralt riksspråk” till ”genuin 
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dialekt el. bygdemål” och som kompletteras med de mellanliggande kategorierna ”regionalt 

riksspråk” och ”utjämnad dialekt” för språk som inte entydigt passar in i ena eller andra änden 

(Dahlstedt 1977:51). Skalan möjliggör att även språkliga varieteter som inte platsar in i den 

språkhistoriska definitionen av dialekt kan tas upp i det dialektologiska forskningsfältet och är 

ett steg på vägen mot ett dialektologiskt forskningsfält med sociolingvistiska intressen.   

 

2.3 Dialekt ur ett sociolingvistiskt perspektiv   
Jan Einarsson (2009) menar att språksociologin ibland kan ses som efterträdare till den 

traditionella, språkhistoriska dialektforskningen, eftersom dessa förenas i intresset för 

språkliga variationer i människors talspråk (2009:146). Einarsson refererar även till Margareta 

Svahns anförande vid Språkvårdsdagen 2008 och menar att det språk som tidigare benämnts 

som genuin dialekt mer eller mindre försvunnit med generationen född efter 1980. I sitt 

anförande belyste Svahn bland annat att allt färre uteslutande talar någon form av neutralt 

standardspråk, och att vår nutida svenska består av ett växlande mellan utjämnad dialekt och 

varianter av regionalt standardspråk (Einarsson 2009:150). 

Enligt Auer och Hinskens (1996) är en central fråga inom sociodialektologisk forskning 

hur dialektala och standardspråkliga varieteter förändras via kontakt med varandra (1996:5). 

Detta illustreras i figur 2 och 3 som visar på två olika utfall av språklig konvergens.  

 

 
Figur 2. Språklig konvergens med utfallet stabila varieteter. (Ur Auer & Hinskens 1996:7). 
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Figur 3. Språklig konvergens med utfallet instabila varieteter. (Ur Auer & Hinskens 1996:7). 

 

Auer och Hinskens menar att språklig konvergens består både i att dialektala varieteter 

konvergerar med standardvarieteter, och att standardvarieteter assimileras med dialektala 

varieteter. Detta skapar ett språkligt kontinuum som i sin tur kan resultera i uppkomsten av 

antingen stabila eller instabila mellanliggande varieteter. Figur 1 illustrerar ett språkligt 

kontinuum där (mer eller mindre) tydligt avgränsade mellanliggande varieteter har tagit form. 

Figur 2 illustrerar ett språkligt kontinuum där en komplex repertoar bestående av dialektala 

drag å ena sidan och standarddrag å den andra har brett ut sig (1996:6).  

Till skillnad från traditionell språkhistorisk dialektforskning ser man alltså i dag inte på 

dialekt som ett tydligt avgränsat vara eller icke vara. Nyare dialektforskning betraktar i stället 

fenomenet dialekt som att talare befinner sig på en skala över varierande dialektalitet.  

Det forskningsområde som Pamp (1978) inte ansåg vara tillräckligt uppmärksammat har i 

dag en större plats inom dialektforskningen när man talar om dialektutjämning. Svahn och 

Nilsson (2014) definierar dialektutjämning som minskandet av skillnader mellan språkliga 

system, exempelvis mellan en dialektal och en standardspråklig varietet (2014:32). Enligt 

Svahn och Nilsson sker processen dialektutjämning på en skala liknande den presenterad av 

Dahlstedt (1977): skalan sträcker sig mellan ”neutralt standardspråk” och ”traditionell 

dialekt” med de mellanliggande markeringarna ”regionalt standardspråk” och ”utjämnad 

dialekt”. (Svahn och Nilsson använder benämningen traditionell dialekt för att hänvisa till det 

som hos Dahlstedt benämns som genuin dialekt, detta för att undvika att ge uttryck för 

värderande egenskaper i sin kategorisering) (2014:28). Det talas alltså i dag inte, som hos 

Pamp och Wessén, om dialekter som existerande under ”hot” från standardspråket, utan om 

det allmänna regionala utjämnandet av svenskt talspråk.  
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Gun Widmark (1996) menar att det är dessa nutida, mer eller mindre utjämnade, dialekter 

som av allmänheten ofta förknippas med just ordet dialekt. Widmark menar att den 

traditionellt förekommande (språkhistoriska) beskrivningen av svenska dialekter, som var 

”rikast under 1800-talet”, är vad som ligger till grund för missförstånd mellan dialektologer 

och gemene person när det rör sig om vilken typ av språk som egentligen kan klassificeras 

som dialekt (1996:409).  

Enger (2007) menar att själva begreppet genuin dialekt blir irrelevant som språklig 

kategori då den kontrasteras mot ett antagande av ett enhetligt standardspråks existens. Att en 

genuin dialekt beskrivs som ett oföränderligt system är i sig missvisande, och att göra skäl för 

användandet av begreppet genom att behandla standardspråket som någon form av objektiv 

måttstock är problematiskt (2007:108).   

Att lyfta blicken från bilden av genuin dialekt kontra standardspråk som utgångspunkten 

för dialektal klassificering är en del av sociolingvistisk dialektforskning. Genom att betrakta 

den dialektologiska begreppsapparaten ur en sådan synvinkel undviker man att värdera vissa 

språkliga varieteter som överställda andra inom forskningsfältet. Det möjliggör även ett 

fokusskifte från att se vissa språkliga varieteter som ”hotade” av andra, till att i stället betrakta 

den ständiga förändringen av allt språk. 

Beskrivningar av talares språk som variationer av dialektalitet och inte som innehållande 

en klar närvaro eller frånvaro av dialekt kan tolkas som del av en förändring i synen på vilken 

typ av språk det är möjligt att synliggöra inom dialektforskningen. 

 

2.3.1 Sociolingvistisk dialektforskning om Norrbotten 

Som nämnt i inledningen är det norra Norrbotten som utgör det huvudsakliga undersöknings-

området för denna uppsats. Jag har därför sökt efter så nordliga forskningsunderlag som 

möjligt för att kunna diskutera sociodialektologins förhållande till just norrbottniskt språk.  

Norr om den svenska språkgräns som återfinns hos Wessén och Pettersson (se figur 1) 

utspelar sig Lars Lindbergs artikel Kirunamålet: En utjämnad dialekt med humor och 

egenheter (2000). I artikeln, utgiven i samband med Kiruna stads 100-årsjubileum, ställer sig 

Lindberg frågan ifall den ”smältdegel” av språk som gjort sitt avtryck i Kiruna kan möjliggöra 

att det talas någonting annat än standardspråk i staden? Frågan följs direkt av Lindbergs svar: 

Jo, det finns ett kirunamål.  

Kirunamålet beskrivs av Lindberg som snarlik den dialekt som talas i den närliggande 

orten Malmberget, och som klart åtskild från lule-, pite- och kalixmål (2000:407). De tre 

senare dialekterna refererar Lindberg till som ”kustbondska”. Detta har jag valt att tolka som 
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en generell benämning på det som inom traditionell dialektforskning behandlas som genuina, 

norrbottniska dialekter. Lindberg menar att talare av kirunamålet inte är en del av den 

kustbondska språkgemenskapen. Enligt min tolkning är kirunamålet alltså inte heller en del av 

den samling språk som historiskt har beskrivits som dialektalt, norrbottniskt språk. Lindbergs 

artikel är det enda forskningsunderlag jag hittat som ger språket norr om Överkalix någon 

form av övergripande beskrivning.  

Ett exempel på en (relativt) ny norrbottnisk studie, gjord om just Överkalix, är Margareta 

Källskogs Attityd, interferens, genitivsyntax – Studier i nutida överkalixmål (1992). Den 

första delstudien i samlingen berör talare av överkalixmålets egna attityder gentemot sin 

dialekt. Med sitt fokus på talarnas egna upplevelser är delstudien ett självklart bidrag till det 

sociodialektala området av forskningsfältet.  

På liknande vis som Källskog tar sig an överkalixmålet tar sig Lisa Eriksson an pitemålet. I 

artikeln En kvinna klär sällan i dialekt (2005) presenterar Lisa Eriksson grunderna till sitt 

avhandlingsarbete med fokus på just pitemålet. Genom enkäter med i huvudsak öppna frågor 

undersöker Eriksson gymnasieelevers föreställningar om och attityder till den egna dialekten, 

pitemålet. Eriksson utgår ifrån att det existerar ett komplext samspel mellan språk och 

självbild och i sin artikel diskuterar hon dialektens betydelse för upplevelsen av lokal identitet 

och förankring, samt dess inflytande vid konstruktion av femininitet och maskulinitet 

(Eriksson 2005:66).  

Genom sina respektive studier visar både Källskog och Eriksson på en möjlighet att 

applicera nya dialektforskningsmetoder, i dessa fall enkätundersökningar, i tidigare 

undersökta områden och på så sätt föra in dess språk i den moderna forskningstraditionen.   
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3 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer uppsatsen teoretiska utgångspunkter att presenteras. Uppsatsen 

använder sig av identitetsteori som teoretisk ram, mer specifikt den typ av identitetsteori som 

behandlar förhållandet mellan identitetsskapande och språk.  

Med bakgrund av det som togs upp under tidigare forskning ges i avsnittet en närmare 

definition av begreppet dialekt. Sist följer även en definition av det för uppsatsen åter-

kommande begreppet Sápmi, då denna benämning inte anses nog vedertagen för att kunna 

användas utan vidare precisering.   

 

3.1 Språk och identitet  
Bucholtz & Hall (2005) argumenterar för skapandet av identitet som ett kulturellt fenomen 

som tar sin form genom interaktion. Identitet är inte någonting fast, inlåst i varje individs 

psyke, utan någonting som kan ombildas och förnyas genom deltagande i den givna 

diskursens interaktionskontext (2005:585–586). Enligt denna syn på identitet krävs alltså 

interaktion med andra för att kunna skapa och omförhandla den egna identiteten.     

Bucholtz & Hall definierar begreppet identitet som ”the social positioning of self and 

other” (2005:586) och menar alltså att denna positionering konstrueras genom social 

interaktion, särskilt genom språk (2005:588).  

I denna uppsats appliceras Bucholtz & Halls teori om identitetsskapande genom språklig 

interaktion på den språkliga handlingen att tala dialekt. Teorin ställs även i relation till den 

inom nordistiken rådande diskussionen kring begreppet dialekt och dess svårdefinierbarhet. 

Detta görs genom att i uppsatsens två avslutande avsnitt låta teorin fungera som verktyg i 

diskussionen kring materialet. Specifikt gällande hur materialets klassificering av språk som 

dialekt och icke-dialekt kan tänkas påverka de talare vars språk klassificeras som det senare. 

 

3.2 Definitionen av dialekt  
En del av denna uppsats består i resonemang kring det dialektologiska forskningsfältets 

svårigheter att definiera begreppet dialekt. På grund av den pågående diskussionen kring 

begreppet kompliceras processen att tydliggöra en klar definition i denna uppsats.   

I linje med vad som nämndes i 2.1 har jag helt enkelt valt en definition av dialektbegreppet 

och kommer att hålla mig till den. Definitionen är från början hämtad från Auer, Hinskens 

och Kerswills Dialect change – Convergence and Divergence in European Languages (2005), 
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där dialekt, till skillnad från det gängse inom den traditionella dialektforskningen, inte bara 

definieras som de äldsta språkliga varieteterna. I stället definieras dialekt på följande sätt: “to 

refer to a language variety which is used in a geographical limited part of a language area in 

which it is ’roofed’ by a structurally related standard variety; a dialect typically displays 

structural peculiarities in several language components” (2005:1).  

Definitionen återfinns bland annat hos Svahn och Nilsson, där den motiveras med att vara 

mer övergripande och inkluderande än äldre tiders definitioner av begreppet dialekt. Vilket 

gör det möjligt att applicera begreppet även på dagens regionala språkliga varieteter 

(2014:254).  

Det är Auers definition jag själv kommer att utgå ifrån när jag i denna uppsats diskuterar 

osynliggörandet av vissa typer av språk inom dialektforskningen. Samt hur detta kan relateras 

till förhållandet mellan dialekt och teorin om språk som identitetsskapande. Detta för att 

kunna lyfta osynliggörandet från den språkhistoriska delen av dialektforskningen och in i det 

sociolingvistiska dialektforskningsområdet. 

 

3.3 Sápmi 
Då samtliga av de verk som utgör primärmaterialet för uppsatsen hanterar Sveriges norra 

landhalva förekommer landskapsnamnet Lappland och även den äldre benämningen 

lappmarkerna flitigt i texterna (det senare bara hos Wessén och Pamp). I dag pågår en 

växande debatt om ifall förledet lapp över huvud taget bör användas. Jag har därför i denna 

uppsats valt att i stället använda mig av benämningen Sápmi när jag refererar till det som i 

materialet benämns som Lappland eller lappmarkerna. Ordet Sápmi är nordsamiska och kan 

översättas till Sameland på svenska, vilket motsvarar det geografiska området som för den 

svenska allmänheten oftast är känt som Lappland.  

Användandet av ordet lapp har på senare tid kritiserats som reproducerande av en 

ålderdomlig och kränkande bild av Sveriges urbefolkning. I senaste utgåvan av Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL) från 2015 (14:e uppl.) rekommenderas att hellre använda ordet 

same. I SAOL ges dock inga rekommendationer i likhet med de för lapp när det gäller ord 

med lapp som förled, som till exempel Lappland (SAOL 2015).    

Med den senaste rekommendationen av SAOL i ryggen har en rörelse för att motarbeta 

användandet av ordet lapp som förled i andra ord vuxit fram. I dag befinner sig rörelsen på 

gräsrotsnivå och drivs främst av aktivister och debattörer, genom att till exempel konsekvent 
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välja att benämna Sveriges nordligaste landskap som Sápmi i stället för det mer vedertagna 

Lappland. 

Ett exempel på detta är den nordsamiska artisten och språkaktivisten Sofia Jannok, som i 

en intervju med SVT:s Hans Sternlund väckte frågan om varandet av ordet lapp i vardagliga 

ord och ortnamn. Jannok gav Lapporten, på nordsamiska kallad Čuonjávággi, som exempel. 

Jannok menade att den kända u-dalens svenska namn borde bytas ut eftersom lapp sedan långt 

tillbaka i historien är ett skällsord för samerna (Sternlund 2017). (Det kan här vara värt att 

tillägga att en äldre svensk benämning på Lapporten – Tjuonavagge – tidigare varit i bruk).  

Jag har i uppsatsen valt att sälla mig till den gräsrotsrörelse som är på frammarsch och inte 

vidare reproducera det problematiska förledet i landskapsnamnet. Därför kommer jag 

fortsättningsvis i denna uppsats att använda mig av det nordsamiska ordet för samma 

geografiska området: Sápmi.  

Utöver svenska landområden innefattar Sápmi även samiskt land i Norge, Finland och 

Ryssland. Jag vill därför göra det tydligt att jag i denna uppsats med Sápmi endast åsyftar det 

geografiska områdets svenska del.  
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4 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras de tre läroböcker som utgör uppsatsens material, samt tankarna 

bakom urvalet av dessa. Därefter beskrivs den valda analysmetoden dispositivanalys. 

 

4.1 Material  
Uppsatsens material består av avsnitt ur tre läroböcker inom svensk dialektologi: Våra 

folkmål av Elias Wessén (utgiven för första gången 1935), Svenska dialekter av Bengt Pamp 

(utgiven 1978) och Svenska språket under sjuhundra år av Gertrud Pettersson (utgiven för 

första gången 1996). De delar av verken som behandlas i denna uppsats utgörs hos Pettersson 

av det kapitel som avser dialekter och dialektforskning. Hos Pamp och Wessén utgörs det 

inhämtade materialet av de avsnitt som beskriver språket i Norrbotten, samt de båda verkens 

inledande avsnitt där författarens definition av dialektbegreppet presenteras.    

Att just dessa tre verk valts ut har till främsta anledning att de bygger på varandra. 

Petterssons Svenska språket under sjuhundra år introduceras tidigt för studenter i 

språkvetenskap (den hittas bl.a. på litteraturlistorna vid universiteten i Örebro, Uppsala, 

Göteborg och Lund) och hänvisar flitigt till både Wesséns Våra folkmål och Pamps Svenska 

dialekter. Både Pettersson och Pamp bygger i sin tur på Wessén, och hänvisar till den nionde 

upplagan av Våra folkmål från 1969.  

Wesséns upplaga från 1969 är även den upplaga jag använt mig av i denna uppsats. Då jag 

inte fått tag på den första upplagan av boken från 1935 kan jag inte uttala mig om hur denna 

förhåller sig till den nionde upplagan. Vilket hade varit intressant att undersöka med tanke på 

den utvecklingen av dialektologisk forskning som skett mellan tiden då första och nionde 

upplagan gavs ut. Jag har i stället undersökt den äldsta upplagan jag kunnat hitta, vilken är 

den fjärde upplagan utgiven 1954. Vad gäller språket i Norrbotten verkar inga omarbetningar 

gjorts i den fjärde upplagan jämfört med hur den nionde upplagan är utformad. 

I och med verkens koppling till varandra anser jag att de tillsammans utgör en grund för 

dialektologisk information. Att verken bygger på varandra innebär också att de använder sig 

av snarlika definitioner när det gäller dialekter. Samtliga verk ställer sig även klart till den 

språkhistoriska delen av det dialektologiska forskningsfältet. Verken har även gemensamt att 

de är utformade som läroböcker i dialektologi (och i Petterssons fall även för, främst, 

språkhistoria i allmänhet), vilket innebär att de har funktionen att sprida kunskap om svenska 

dialekter. I kombination med den dialektologiska vinkel som återkommer i varje verk anser 
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jag att verkens upprepande av varandra har till följd att den språkhistoriska synen på dialekter 

upprätthålls bland studenter på de språkvetenskapliga utbildningarna.  

I avsnitt 2.3.1 berördes den mycket bristfälliga mängden dialektologisk forskning som 

beskriver språket i norra Norrbotten. Bristen på nyare forskning ger de verk som utgör 

uppsatsen material en fortgående relevans. Detta innebär i sin tur att verken kan definieras 

som klart präglande av det dialektologiska forskningsfältet.    

Uppsatsens metod kommer att appliceras på materialet för att visa på vad som mer konkret 

utgör det dialektologiska forskningsdiskursens strukturella uppbyggnad gällande 

beskrivningar av norrbottniskt språk.  

 

4.2 Dispositivanalys  
För analys av materialet i denna uppsats används den diskursanalytiska nivån dispositiv som 

den beskrivs av Hornscheidt & Landqvist (2014). Diskursanalys som forskningstradition har 

bidragit till kunskapen om hur vi skapar oss en bild av verkligheten när skriver eller läser en 

text (2014:87). För diskursanalys av språk antas för denna uppsats ett konstruktivistiskt 

synsätt, vilket innebär en syn på språk och språkanvändning som relaterade till vår 

verklighetsuppfattning (2014:23). Verklighetsuppfattningen inom ett specifikt fält utgör dess 

diskursiva nivå, och kan bland annat kännetecknas av den kunskap som reproduceras inom 

fältet. I uppsatsen behandlas det dialektologiska forskningsfältet som just en egen diskurs.  

Själva begreppet diskurs kan i detta sammanhang kort beskrivas som det ömsesidiga 

beroendet mellan den sociala verkligheten och de sociala strukturerna. Samt hur dessa 

tillsammans interagerar med texter, samtal eller bilder. Diskursen kan uppfattas som abstrakt 

men kommer till konkret uttryck via bland annat texter där den sociala verklighetens 

strukturer tar sig uttryck. En diskursanalys av en text kan visa på hur texten blir läst genom 

sociala konstruktioner, till exempel konstruktionen av dialektalt språk. Diskursanalysen kan 

visa på någonting som inte nödvändigtvis skrivs ut svart på vitt i texten, utan som snarare 

framkommer genom en tolkning av den (2014:88).   

Enligt Hornscheidt & Landqvist används dispositiv som analysverktyg, hädanefter 

benämnt som dispositivanalys, för att analysera det som inte nämns, det osynliggjorda. Detta 

möjliggör alltså en analys av det som inom en given diskurs anses så självklart att det inte ens 

sägs mellan raderna (i exempelvis en lärobok) och därför förblir onämnt (2014:88). 

Dispositivanalysen kräver att man först identifierar det som anses vara självklart inom den 



 19 

givna diskursen, för att sedan kunna uppfatta det som är onämnt, det vill säga: det 

dispositiverade.    

Som tidigare nämnt tenderar traditionell dialektforskning att premiera beskrivningar av 

äldre språkdrag till nackdel för standardnära novationer. Materialets beskrivningar av 

dialekter i södra Norrbotten stämmer överens med den bild av forskningsfältets historia som 

ges av Bockgård (2010). Jag har därför valt att ställa dessa beskrivningar i kontrast till 

beskrivningarna av dialekter i norra Norrbotten för att genom dispositivanalysen visa på vad 

som lämnas osagt om området. Även det att dessa språkliga områden hör ihop sett till 

geografisk placering är en anledning till valet, eftersom detta medfört att de verk som utgör 

uppsatsens material ofta berör norra och södra Norrbotten gemensamt. 

Dispositivanalysen möjliggör även en kritisk analys av reproduceringen av en, för 

samtiden, svårbrukbar definition av begreppet dialekt, då analysen kan belysa materialets 

eventuella motiveringar till klassificeringen av språken i norra och södra Norrbotten som 

dialekt eller icke-dialekt. 
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5 Resultat  
I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat, ett verk i taget. Med anledning av 

bristen på en enhetlig, vedertagen definition av begreppet dialekt inleds presentationen av 

respektive verk med dess angivna definitionen av begreppet. För att ge en bild av materialets 

omfång beskrivs även dess strukturella uppbyggnad för redovisning av dialektalt språk i 

Norrbotten.  

Därefter följer själva dispositivanalysen, som exemplifieras genom ett urval av 

beskrivningar av dialekterna i Norrbotten hämtade från materialet. Att beskrivningarna inte 

återges i sin helhet beror på att det som betraktas vara mest relevant för uppsatsen syfte är att 

fokusera på det som inte beskrivs, snarare än tvärt om. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av verkens beskrivningar av norrbottniska mål och hur dessa kan kopplas till 

begreppet dispositivering.  

 

5.1 Elias Wessén – Våra folkmål  
5.1.1 Utgångspunkter och struktur 

Wessén definierar dialekt som det språk som historiskt sett utgjorde talspråket i Sverige och 

menar att dialekterna ligger till grund för riksspråket både tal- och skriftmässigt (s. 10). 

Dialekterna presenteras uppdelade i 6 grupper av ”svenska folkmål”: sydsvenska mål, 

götamål, sveamål, norrländska mål, östsvenska mål och gotländska mål (s. 13).  

Wessén understryker att all form av kategorisering av svenska dialekter i viss mån är en 

konstruktion och menar att uppdelningen beror på vilka drag man tycker är betydande och 

viktiga. Begränsningen för vad som är betydelsefullt och viktigt hos Wessén själv säger han 

är det som ”är särskilt karaktäristiskt eller också erbjuder intresse från språkhistorisk 

synpunkt.” (s. 13). 

 

5.1.2 Dispositivanalys 

Wessén fastslår att norrbottensmålen (tillsammans med dalmålet) tillhör ”de mest säreget 

utvecklade dialekterna i hela Norden” (s. 44) och beskriver språket i de norrländska 

kustbygderna (”särskilt i Norrbotten”) som ålderdomligt präglade (s. 43). För att styrka detta 

listas äldre kvarlevande drag som påträffas i språket kring norrbottenskusten. Som främsta 

drag framhäver Wessén uppträdandet av gamla diftonger (röu och höy respektive standard-
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varianterna röd och hö), samt konsonanter som inte assimilerats (siong och stiärn respektive 

standardvarianterna sjunga och stjärna) (s. 44). 

I avsnittet Folkmålens ordförråd (s. 59–70) listas exempel på ord i våra svenska dialekter 

som inte förekommer i standardvarianterna. Här avgränsar inte Wessén förekommandet av 

olika ord lika skarpt som vid redovisning av de ovan nämnda ålderdomliga dragen. I stället 

talar han om ord som förekommande i ”norra Sverige”, i ”norrländska mål” och specifikt 

”nordsvenska” ord. Till dessa exempel hör bl.a. kläpp – pojke, skjura – skata, brannbär – 

hjortron, sel – lugnvatten i en älv, flark – mindre vattensamling med vanligen myrlänt mark 

och tjärn – liten skogssjö. I anslutning till presentationen av ord i norrbottniska dialekter 

nämns även att Träsk i Sápmi och i Finland sägs avse en större sjö.  

Därefter beskriver Wessén språket i norra Norrbotten som övervägande finskspråkigt, med 

undantag för de inlandsbelägna gruvsamhällena Malmberget, Gällivare och Kiruna, som med 

sina svensktalande ”inbyggare” bidrar med riksspråk i landsändan. Där, liksom i övriga 

nybyggen inom Sápmi och norra Norrbotten, talas ”ej dialekt i vanlig mening, utan riksspråk” 

(s. 40). Wessén ger inga exempel på dialektala drag eller specifikt dialektalt ordförråd när det 

gäller norra Norrbotten. 

Vidare nämner Wessén norra Norrbotten när han fastställer att gränsen för svenska 

dialekter går i linje med Överkalix norra gräns (se figur 1). Wessén talar också om svenska 

språkets ”verkliga språkgränser” och syftar då till den i Tornedalen belägna gränsen mellan 

svenskan och finskan. Wessén påpekar att det i Tornedalen förekommer en till stor del 

tvåspråkig befolkning, men menar att det mellan svenskan och finskan inte finns några 

”kontinuerliga övergångar” och att språken därför är klart åtskilda. De inomskandinaviska 

dialektskiftningarna nämns som ett exempel på motsatsen till relationen mellan svenska och 

finska språket, och Wessén menar att svenska språket inte har några distinkta gränser söder- 

och västerut (s. 55).  

Trots Wesséns markering av den nordliga gränsen för svenska språket och dess dialekter 

refererar han senare till Norrbotten som ett område där det dialektala draget kvarlevande 

diftonger förekommer: ”Diftongerna är bevarade i Jämtland, norra Norrland (norra 

Västerbotten, Norrbotten)” (Wessén 1969:56). Det tycks att man som läsare antas förstå att 

det är väletablerat att norra Norrbotten inte är en del av det dialektala språkområde som 

Wessén refererar till när han refererar till Norrbotten. Detta är så självklart att ”Norrbotten” 

inte anses behöva vidare specifikation (till skillnad från Västerbotten som här avgränsas till 

länets norra del), trots att det inte är hela Norrbotten som avses i detta sammanhang.   
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5.2 Bengt Pamp – Svenska dialekter 
5.2.1 Utgångspunkter och struktur 

Pamp definierar svenska dialekter som ”alla regionalt betingade utvecklingar av det nordiska 

fornspråket som finns inom Sveriges nuvarande gränser, vartill kommer de finlandssvenska 

folkmålen” (s. 9). Pamp belyser även en ”ohistorisk” definition av dialekter, vilken lyder som 

följer: ”regionalt betingad, från riksspråket i väsentliga avseenden avvikande språklig variant” 

(s. 9). 

Enligt Pamp har särdragen i de svenska dialekterna alltid det fornnordiska språket som 

utgångspunkt. Antingen genom att dialekten i fråga, i kontrast till sina granndialekter, har 

bevarat drag från fornnordiskan, eller genom att dialekten innehåller innovationer som inte 

återfinns vare sig i fornnordiskan eller hos de angränsande dialekterna (s. 19). Pamp påpekar 

att sammanfallandet av dialektala drag, så kallade gränsknippen, spelar en viktig roll vid 

åtskiljandet av olika dialekter, men att dessa avgränsningar oundvikligen tenderar att bli mer 

eller mindre godtyckliga (s. 13). Detta eftersom varje uppteckning av dialektala gränser beror 

på den enskilda dialektologens bedömning vid det givna tillfället (s. 34).  

Inför sin redovisning av landskapens dialekter reserverar sig Pamp genom att hänvisa till 

att hans resultat återspeglar de områden som tidigare uppmärksammats av dialektologer. När 

det gäller gemensamma drag hos Pamps inspirationskällor nämns deras intresse för den 

genuina dialekten. Samt definitionen av dialektalt språk som varianter där riksspråket haft så 

lite påverkan som möjligt (s. 34).  

Redovisningen av dialekterna sker landskapsvis och Pamp inleder avsnittet över 

norrbottniska dialekter med konstaterandet att Norrbotten är det landskap som kan ta upp 

tävlan med Dalarna när det gäller dialekter som starkt avviker både från varandra och från 

riksspråket (s. 142).  

 

5.2.2 Dispositivanalys 

Pamp tar i avsnittet berörande dialekter i Norrbotten upp drag ur pite-, lule-, råne-, 

nederkalix- och överkalixmål. De gamla diftongernas kvarlevande framhävs och beskrivs som 

bevarade i största delen av landskapet (skeot och mäir respektive standardvarianterna sköt och 

mer) (s. 143). Även exempel på nya diftonger ges, dock endast från Nederkalix, där till 

exempel kort i uttalas äi, (silver respektive säilver) (s. 144). 

Andra drag som beskrivs som anmärkningsvärda är bevarandet av kort n i gamla 

kortstaviga femininer (gaton respektive standardvarianten gata). Vidare beskrivs ett uttal av g 
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framför främre vokal och dj som påminner om uttalet av j i engelskans jewel (dji och djiop 

respektive standardvarianterna ge och djup) (s. 146).  

Pamp drar gränsen för svenska dialekter norr och öster om Över- och Nederkalix och 

menar att det därefter är finskan som tar vid. Han beskriver dock att det väster om Över- och 

Nederkalix, i de ”svensktalande bygderna” i Sápmi, finns dialekter som påminner om de 

norrbottniska (s. 142). Dessa exemplifieras dock inte med vare sig dialektala drag eller 

förekommande av specifikt ordförråd. 

Pamp inleder avsnittet för språket i Sápmi med att klargöra att detta område inte kommer 

tillägnas någon ”särskild text”. Detta kommenteras inte vidare och av mig som läsare tolkas 

detta som att det inom dialektforskningen på 1970-talet är givet att språket i Sápmi inte 

behöver beskrivas som någonting eget. Det visar sig också stämma när Pamp vidare säger att 

det knappast går att återfinna några ”självständigt utvecklade” dialekter i språket i Sápmi. 

Samt att det dialektala språk som kan gå att återfinna i området ska ses som spår av dialekter 

från angränsade geografiska områden eller som nybyggarmål. Nybyggarmål definieras av 

Pamp som ”den svenska som talas särskilt i väster och som inte har anknytning till någon 

särskild svensk dialekt” (s. 147). Vad Pamp menar med ”väster” tydliggörs inte. Eftersom han 

tidigare benämner svensktalande bygder i Sápmi som belägna i väster väljer jag att anta att 

det är dessa han refererar till även i sin beskrivning av nybyggarmål. 

Den angränsade dialekt vars spår Pamp menar utgör de få dialekter som går att återfinna i 

Sápmis norra del, och alltså i norra Norrbotten, är lulemålet, som enligt Pamp når en bit in 

över södra gränsen i Jokkmokks kommun (s. 147).    

Till sist är Pamps osynliggörande av språket i norra Norrbotten mycket tydligt vid en 

jämförelse av hur stort utrymme områdets språk ges i Svenska dialekter. Av de totalt 113 

sidor där landskapens språk beskrivs ägnas i genomsnitt drygt 5 sidor åt varje landskap. 

Dialekterna i Norrbotten (med den övre gränsen för landskapet dragen norr om Överkalix) 

redovisas på 6 sidor. Språket i Sápmi (där språket i norra Norrbotten skulle kunnat ges en 

beskrivning) redovisas på ½ sida.  

 

5.3 Gertrud Pettersson – Svenska språket under sjuhundra år  
5.3.1 Utgångspunkter och struktur  

Pettersson presenterar definitionen av dialekt som ges i Svensk ordbok, vilken lyder: 

”Fullständig lokal variant av ett språk inom visst geografiskt område; ofta i motsats till 

(standardiserat) riksspråk e.d.” (s. 201).  
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Perspektivet som Pettersson väljer att utgå ifrån vid diskussion av dialekter beskriver hon 

som överensstämmande med det perspektiv som traditionell språkforskning använt sig av  

(s. 203). För dialekternas olika kännetecken refererar Pettersson till Pamp (1978) och menar 

att dessa har sitt ursprung i antingen arkaismer eller novationer som inte återfinns i 

angränsande dialekter eller riksspråket (s. 209).  

Pettersson refererar till Wessén (1969) och följer hans indelning av dialektgrupper: 

sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska mål, östsvenska mål och gotländska mål  

(s. 207). Detta exemplifieras med kartan i figur 1. Dialektala drag presenteras dock inte i 

åtskilda avsnitt, Pettersson utgår i stället från olika kartor över dialektala drag hämtade från 

tidigare studier och diskuterar dem med utgångspunkt i Wesséns dialektgruppering.  

Pettersson menar att ”kärnområdet” för de norrländska dialekterna löper längs kustlandet 

från norra Hälsingland i söder upp till Kalix i norr. Vidare klargör hon att det är detta 

kärnområde som avses vid beskrivningarna av de norrländska dialekterna och att detta innebär 

att stora delar av landet lämnas utan beskrivning. Detta eftersom dessa områden antingen är 

mer särpräglade eller beskrivs som ”övergångsområden” där språket består av en blandning 

av dialektformer som gör det allt för svårt att skapa en översikt av språket. Som exempel på 

områden av det senare fallet listar Pettersson mellersta Småland, Öland, Bohuslän, större 

delen av Östergötland, delar av Södermanland och Västmanland och Närke. Mer särpräglade 

områden beskrivs vara delar av Värmland, Dalarna, Jämtland och Härjedalen (s. 229). 

 

5.3.2 Dispositivanalys 

Pettersson klargör att hennes presentation av dialekter till stor del bygger på Wessén (1969) 

och Pamp (1978). I likhet med dessa tar hon upp kvarlevandet av gamla diftonger som ett 

anmärkningsvärt drag i södra Norrbottens dialekter (s. 211). Även gammalt uttal av a (har 

och bat respektive standardvarianterna hår och båt) beskrivs som behållet i ”de mer perifera 

målen”, vilket avser gotländskan och vissa dialekter i norra Norrland (s. 212). 

Samtliga kartor över dialektala drag som Pettersson presenterar ansluter sig till en nordlig 

gränsdragning för påträffandet av svenska dialekter i likhet med den som presenteras av 

Wessén i figur 1. Pettersson belyser visserligen att visa områden lämnas utan beskrivning i 

hennes dialektkapitel och listar ett tiotal exempel på detta, varav norra Norrbotten inte är ett 

(s. 229).        

Om språket norr om Överkalix återfinns inga beskrivningar hos Pettersson.  
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5.4 Sammanfattning och dispositivering 
Gemensamt för materialets redovisning av norrbottniskt språk är att södra Norrbotten beskrivs 

ingående, medan norra Norrbotten beskrivs mycket kortfattat (Wessén och Pamp) eller inte 

alls (Pettersson). Södra Norrbottens språk beskrivs som en klar kandidat till dialekt med 

motiveringarna att språket är ålderdomligt präglat och starkt avvikande från riksspråket. I de 

fall där språket i norra Norrbotten över huvud taget ges en beskrivning sägs området vara 

övervägande finskspråkigt. Den svenska som talas beskrivs som standardspråk och området 

sägs sakna självständigt utvecklade dialekter. 

Som tidigare nämnt är dispositivanalysens syfte att analysera det osynliggjorda, det som 

inom en diskurs ter sig så självklart att det inte anses behöva sägas. Detta manifesteras i 

materialet genom de ytliga beskrivningarna av norra Norrbottens språk och bidrar till en 

dispositivering av området inom det dialektologiska forskningsfältet. I sin tur innebär detta ett 

upprätthållande av en traditionell variant av dialektologisk klassificering. Denna syn på 

dialektologi är så pass etablerad att den inte ens ifrågasätts hos Pettersson på 1990-talet, trots 

att mycket skett inom det dialektologiska forskningsfältet mellan tidpunkten för första 

utgåvan av Wessén och första utgåva av Pettersson.  

 Genom fortsatta hänvisningar till ett material där språket i norra Norrbotten dispositiveras, 

reproduceras en bild av området som existerande i ett vakuum, åtskilt från dialekter men med 

existerande standardspråk. När denna reproducering sker via diskurspräglande läromedel i 

dialektologi innebär det en vidare reproducering av denna språkliga bild till nya studenter.  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat i förhållande till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter gällande sambandet mellan språk och identitet. 

 

6.1 Dialekt och identitet  
I Identity and interaction: a sociocultural linguistic approach (2005) beskriver Bucholtz & 

Hall hur språkliga företeelser samverkar med identitetsskapandet hos individer.  

Bucholtz & Hall menar att förhållandet mellan språk och identitet inte varit ett prioriterat 

ämne inom språkforskning överlag (2005:585). Denna typ av forskning existerar, men den är 

sekundär. Det språkliga forskningsområdet är alltså utformat med ämneshierarkier. Detta kan 

spela en roll i att dialektologin fått stå stadigt trots att nya gruppers identiteter, och dessa 

gruppers skapande av dessa identiteter genom språk, inte värderas lika intressant som äldre 

tiders människor och deras språk.  

Talandet av dialekt som språklig handling kan beskrivas som ett verktyg i skapandet av 

identitet tillsammans med andra. Med utgångspunkt i denna syn på dialektens betydelse för 

identitetsskapande ställer jag mig kritisk till materialets beskrivningar, och icke-

beskrivningar, av språket i norra Norrbotten. Att likställa språket i ett område som ofta 

befinner sig i Sveriges periferi med språket i det område som oftast får utgöra centrum 

innebär ett osynliggörande av språkliga varieteter i det perifera området. I och med att språk 

kan ses som en del av identitetsskapande innebär ett osynliggörande av språk även ett 

osynliggörande av ett kollektivt identitetsskapande.  

I Lars Lindbergs artikel Kirunamålet: En utjämnad dialekt med humor och egenheter 

(2000) ges en bild av den svenska som talas i Kiruna i dag. Kirunamålet beskrivs som en ung, 

utjämnad dialekt influerad av tornedalsfinskan och finskan (Lindberg 2000:409). Att det talas 

svenska i norra Norrbotten är alltså självklart enligt Lindberg. I avsnittet Folkmålens 

ordförråd i Wessén (1969:59–70) presenteras exempel på ord som förekommer i norrbottniska 

dialekter. Mig veterligen används många av de exempel som ges (av de som nämns i denna 

uppsats specifikt kläpp, sel, tjärn, träsk) även i norra Norrbotten, det vill säga i nybyggar-

områdena. Hos Wessén är dock inte norra Norrbotten inbegripet i området där exemplen på 

dialektord förekommer. 

Hur påverkas individer som talar denna typ av svenska av att fortsätta lämnas utanför det 

dialektologiska samtalet? Hur påverkas talare av denna typ av svenska när dialektologin 

fortsätter att reproducera nyansfattiga beskrivningar av språket? Oavsett vilken definition av 
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begreppet dialekt man är bekväm med visar detta fortsatta osynliggörande på ett behov av 

uppdaterade kartläggningar och beskrivningar av svenska dialekter som går i linje med dagens 

moderna dialektforskning.  

 

6.2 En fråga om reproducering  
Tillsammans utgör de tre verk som uppsatsen material består av en beskrivning av svenska 

dialekter från 30-talet, då första upplagan av Wessén kom ut, fram till 2005 då Petterssons 

senaste upplaga kom ut. Det är alltså närmare 80 år av läromedel i dialektologi där samma 

språkhistoriska syn på dialekter reproducerats. 

Jag är medveten om att dialektologin i dag inte ser ut som den gjorde vid mitten och slutet 

av 1900-talet, när den större delen av mitt material kom till. Det som trots detta gör det gamla 

materialet relevant att diskutera i förhållande till den rådande debatten om just begreppet 

dialekt och dess olika definitioner är att materialet i fråga flitigt används och refereras till.  

En eventuell problematik med tidigare forskning är hur den presenteras i sin nya, nutida 

kontext. Det dialektbegrepp som återges i materialet utan kompletteras med en nutida 

kommentar riskerar att endast bli en reproducering av en äldre tids definition av vad som 

anses vara dialektal varietet respektive standardspråk. För gemene person inkluderar dialekt 

(förmodligen) allt det som inte hör någon form av standardspråk till. För gemene person är det 

(förmodligen) uppenbart att en person född och uppvuxen i Norrbotten, vars norra halva 

osynliggörs på kartan i figur 1, bär på dialektala drag i sitt talspråk (Teinler 2016:20).  

Att Wessén inte vidare undersökt språket i norra Norrbotten må så vara, den 

språkhistoriska synen på dialekt var den klart premierade vid tiden för första upplagan av 

Våra folkmål. Men att inte heller några nya uppgifter om språket i området ges av Pettersson, 

vars senaste upplaga utkom 2005, är anmärkningsvärt.  

Som tidigare nämnt förhåller sig dagens dialektforskare till dialekter som existerande på en 

glidande skala och inte på varsin sida om en gräns, dessutom är fältet i fråga betydligt mer 

inriktat på det sociolingvistiska än tidigare. Detta betyder att de forskare som i dag tog sig an 

att utforska norra Norrbotten skulle betrakta områdets språk på ett annat sätt, jämfört med när 

det begav sig för de undersökningar som i dag ligger till grund för den information som går 

att finna om norrbottniskt språk.  
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7 Avslutning     
När dialektforskningen i dag fortsätter att vidga sina vyer och inte främst ägnar sig åt det 

språkhistoriska utan även lämnar plats för det sociolingvistiska, ter det sig som att norra 

Norrbotten hamnat på efterkälken. Beskrivningarna av språket i orterna belägna norr om 

Överkalix har dock i dagsläget till synes inte utforskats vidare sedan Wessén genomförde sina 

kartläggningar. 

Teinler skriver: ”Hur dialektologer än väljer att avgränsa de svenska dialekterna bygger 

indelningen i någon mån på föreställningar om enskilda språkdrags inbördes betydelse och 

relevans. Dessutom kan man misstänka att forskarens uppfattningar om historiska 

förhållanden, människorna och traditionen spelar in.” (Teinler 2016:22). 

Att använda sig av gamla källor för att föra nya samtal om dagens dialektologi är viktigt då 

historien är vad som format nutiden. Viktigt är också att inte låta dessa källor framträda 

okommenterade. Annars riskerar reproducering av gamla dialektkartor att vi fossiliserar idéer 

som i stället skulle kunna ifrågasättas och utvecklas. En fortsatt blick riktad framåt skulle 

kunna bidra till nya perspektiv inom dialektforskningen vilket i sin tur kan ge forskningsfältet 

en möjlighet att i framtiden bredda sig och synliggöra ett större spektrum av svenska 

dialekter.  

Den moderna dialektforskningen flätas allt oftare samman med det sociolingvistiska 

forskningsfältet. Därför bör samtalet om dialekter kombinerat med sociologiska teorier även 

introduceras i den litteratur som den språkstuderande universitetsstudenten möter. 

Avslutningsvis kanske detta innebär att en ny lärobok i dialektologi är på sin plats?  
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