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Sammandrag 

Internetspråk är en skriftform som ligger mellan konventionellt skriftspråk och talspråk. I 

internetspråk används delvis talspråklig ortografi vilket exempelvis syns i användningen av 

dialektala drag. Mitt syfte var att undersöka dialektala drag i informellt internetspråk 

(exempel SMS). Från sex informanter har jag samlat in informellt internetspråk som 

informanterna uppfattar som dialektalt och analyserat det utifrån teorier i tidigare forskning. I 

resultatet redovisas alla dialektala drag som jag har hittat. Det var framförallt fonologiska 

drag men det förekom dialektala varianter på alla språkliga nivåer. Resultatet visade att de 

dialektdrag som förekommer skiljer sig från tidigare forskning. Informanterna är dialektala 

samt talspråkliga i olika grad och det förekommer interindividuell variation. 

Nyckelord: sociala medier, internetspråk, skriftspråk, dialektanvändning, talspråk, 

sociolingvistik, dialekt, ömål, bohuslänska, dialektutjämning, ortografi  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1 Inledning 

Historiskt har det inom språkforskningen funnits en tydlig skiljelinje mellan tal och 

skriftspråk. Den tidigare fasta uppdelningen verkar dock bli allt mer uppluckrad i och med 

internets och sociala mediers intågande. Vi utelämnar skiljetecken, strösslar med emojier och 

smileys men framförallt frångår vi konventionell stavning och skriver istället som vi talar. En 

konsekvens av att vi skriver som vi talar är att dialekt tar mer plats i skriftspråket. 

Vangsnes (2019:102) och Ejven (2011:113) är två norska språkforskare som båda forskat 

på dialekt i internetspråk och efterlyser forskning på hur dialektskrivning faktiskt ser ut. 

Ejven önskar att man i framtida forskning ska undersöka dialekttalares ortografiska val och 

särskilt i spontan skriftlig kommunikation då ingen har forskat på den typen av skriftspråk 

ännu. Min undersöknings syfte utgår från de önskemål på framtida forskning som Vangsnes 

och Ejven uttrycker. 

En del i att kartlägga de outforskade delarna av ämnesfältet är att undersöka hur 

dialekttalare skriver på dialekt. Det informella internetspråket har en betydligt högre 

acceptans för dialektanvändning än vad mer formella texter har. Bäckström (2011:85) skriver 

i sin doktorsavhandling att hennes informanter framförallt använder dialekt när de skriver 

sms, en del i mail och chatt men att ingen använder det i formella sammanhang som till 

exempel en skoluppgift. Dialektanvändningen verkar alltså bli mer utbredd ju mer informell 

en situation är. 

Informanterna som deltar i undersökningen är uppväxta och bor i Öckerö kommun och 

använder den traditionella dialekten ömål i både tal och skrift. Öckerö kommun har gått från 

att vara ett traditionellt fiskarsamhälle till att vara en attraktiv förort till Göteborg. En språklig 

konsekvens av det här är dialektutjämning och det är en aspekt som jag kommer ha med i 

undersökningen. Platsen är också lämplig då den ligger nära de orter som undersöktes i 

Svahn och Nilssons bok Dialektutjämning i Västsverige. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka dialektanvändningen hos dialektskrivare i deras informella 

internetspråk. 

1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är följande: 

1. Vilka dialektdrag används? 

2. I vilken utsträckning är språket i textmaterialet dialektalt? 

3. Finns det några interindividuella skillnader? 

4. Är det framförallt traditionell dialekt som är synlig i chatt-konversationerna eller är 

språket påverkat av dialektutjämning och regionalisering?  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2 Bakgrund 

Detta avsnitt ger i sin första del en bakgrund till platsen Öckerö kommun. I den andra delen 

introduceras och förklaras centrala begrepp. Slutligen, i den tredje delen introduceras tidigare 

forskning. 

2.1 Öckerö kommun 

Öckerö är en kommun i Göteborgs norra skärgård där centralorten utgörs av Öckerö och 

består av totalt tio bebodda öar. Öarna ligger i landskapet Bohusläns södra delar. 

Folkmängden uppgår till 12 922 personer (SCB 2019). 

Stora förändringar skedde i Öckerö kommun från 1960-talet och framåt. Från att tidigare 

ha utgjorts av ett lokalt fiskarsamhälle minskade avståndet till Göteborg på grund av 

utbyggning av kommunikationer med fastlandet och mellan öarna, exempelvis bilfärja, 

billeder samt broar. Att utvecklingen stagnerat beror på att man genom folkomröstningar 

2001 och 2005 beslutat att inte bygga en bro till fastlandet. På det sättet kvarstår en viss nivå 

av isolation gentemot fastlandet (Olofsson 2010:197). 

2.2 Begrepp 

I den här delen presenteras definitioner av centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. 

2.2.1 Dialekt och standardspråk 

Dialekt definieras som en ”språklig variant som talas inom ett avgränsat geografiskt 

område” (Sundgren 2013:354). Standardspråk definieras som motsatsen till dialekt och 

beskrivs som ”den norm som beskrivs i ordlistor” (Sundgren 2013:365). I tablå 1 redovisas 

hur dialekttalare kan befinna sig på fyra olika nivåer mellan dialekt- och standardspråk. Det 

ställs olika krav på graden av hur dialektal användning mellan enhetlig, regional och lokal i 

de olika nivåerna mellan neutralt riksspråk och genuin dialekt. Det är viktigt att betona att de 

fyra nivåerna bör ses som ett kontinuum och att gränserna mellan de olika nivåerna är svåra 

att dra (Dahlstedt, 1978 i Svahn och Nilsson 2014:27–28). 
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I Dahlstedts (1978) modell delar han alltså in dialektala drag i prosodi, fonologi, morfologi, 

lexikon samt grammatisk .  Prosodi handlar om vilken melodi en talare använder när hen 1

talar, exempelvis grav eller akut accent (Josefsson 2009:26 & 33). Fonologi är 

ljudvariationer på enskilda fonem, exempelvis främre och bakre r eller tjockt eller tunt l. 

Morfologin handlar om hur orden böjs, exempelvis preteritumform av verb där man till 

exempel kan säga kasta eller kastade. Lexikon handlar om vilka ord som används, exempelvis 

hink eller spann. Slutligen handlar grammatik om i vilken ordning ord binds ihop till 

meningar, exempelvis efter- eller framförställda attribut, det vill säga, bordet mitt eller mitt 

bord (Andersson 2013:43). 

2.2.2 Konventionell och talspråklig ortografi 

Skriftspråket bygger på talspråket men är konventionaliserat. Det här systemet bygger alltså 

på generella grammatiska regler. Konventionell ortografi är den stavning som följer de 

vedertagna konventionerna. Talspråklig ortografi, till skillnad från konventionell ortografi, 

har inget etablerat system för konventioner utan strävar efter att i så hög grad som möjligt 

spegla talspråket (Josefsson 2009:17–18). I talspråklig ortografi ingår både dialektala drag 

men också standardtalspråkliga drag eller drag från andra varieteter, exempelvis sociolekter.  

 De grammatiska dialektdragen kommer i min uppsats behandlas som syntaktiska dialektdrag och i följande 1

avsnitt kommer de delarna som handlar om grammatik i Dahlstedts mening benämnas som syntax. 
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Prosodi Fonologi Morfologi Lexikon Grammatik

Neutralt 
riksspråk

enhetlig enhetlig i huvudsak 
enhetlig

enhetlig enhetlig

Regionalt 
riksspråk

regional regional enstaka 
regionala drag

I huvudsak 
enhetlig

enstaka 
regionala drag

Utjämnad 
dialekt

regional regional regional regional regional

Genuin dialekt lokal lokal lokal regional och 
lokal

regional

Tablå 1: Dahlstedts modell över de olika nivåerna mellan standardspråk och dialekt utifrån språkliga nivåer.

(Dahlstedt, 1978 i Svahn och Nilsson 2014:27–28)



2.2.3 Internetspråk 

Internetspråk bör ses som en blandform mellan tal- och skriftspråk. Det beror på att 

ortografin är talspråkligt influerad, både av standardtalspråk (exempelvis dom) men också av 

olika varieteter, exempelvis dialekt. Internetspråket är alltså en blandning mellan talspråklig 

ortografi och konventionell ortografi (Ejven 2011:17). Figur 1 illustrerar internetspråkets roll 

mellan talspråklig ortografi och konventionell ortografi. 

2.2.4 Regionalisering och dialektutjämning 

Dialektutjämning är en förändring som innebär att dialekter blir mindre utpräglade till förmån 

för standardspråk. Regionalisering innebär en typ av dialektutjämning där de allra mest lokala 

formerna av dialektala drag försvinner till förmån för mer regionala varianter (Svahn & 

Nilsson 2014:32–33). 

2.3 Tidigare forskning 

I den här delen presenteras först tidigare forskning på dialektanvändning i internetspråk, 

därefter presenteras dialekten ömål och slutligen relevanta utjämningsprocesser. 

2.3.1 Dialektanvändning i internetspråk 

En orsak till att internetspråk har talspråkliga drag är att det kännetecknas av att vara 

”dialogiskt, spontant och ofta flyktigt”. Ett problem som finns i att skriva på dialekt är att 

man inte har någon gemensam stavningskonvention utan skribenterna skapar egna 
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Figur 1: En illustrativ tolkning utav Ejvens resonemang över internetspråkets roll mellan talspråklig ortografi 
och konventionell ortografi 



konventioner (Bäckström 2011:107–112). Ett annat problem för dialektskrivare är att vissa 

ljud är svåra att återge ortografiskt, t.ex. ”jo på inandning” (Kimell 2013:30). 

Vangsnes (2019:97–102) har analyserat tre texttyper skrivna på dialektal norska. Han menar 

att samtliga texter är dialektala men att de är det i olika grad vilket illustreras i figur 2. I den 

texten som han menar har flest spår av dialektanvändning finns alla de språkliga nivåerna 

representerade. Vangsnes menar att hela den första typen har en hög grad av talspråklig 

ortografi. Det är framförallt det som skiljer den första typen från den andra där man i större 

grad valt den konventionella ortografin. Exemplet som han tar upp och som är jämförbart 

med svenskan är att man skriver ut stumma konsonanter som i till exempel ord som var och 

med. Bland de språkliga nivåerna finns inga syntaktiska drag med i den andra typen. I den 

tredje typen är graden av konventionell ortografi ännu större än vad den är i de två 

föregående och det finns endast några få exempel på fonologiska drag. 

2.3.2 Ömål 

Svanholm (2011:11) skriver i sin kandidatuppsats att den lokala dialekten som talas i Öckerö 

kommun kallas ömål. Enligt Björseth (1946:11–13) kan de bohuslänska dialekterna delas in i 

en nordlig och en sydlig del. Sydbohuslänskan har influerats av danska, norska, sydsvenska 
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Figur 2: Modell över hur Vangsnes kategoriserar sina tre texttyper. Jag har översatt de tre exemplen som 
Vangsnes använder till tre olika grader av dialektal användning och skapat kriterier utifrån innehållet i 
typexemplen, både utifrån språkliga nivåer men också utifrån om ortografin är talspråklig eller konventionell.



och götiska drag. Enligt Svanholm (2011:25) ingår ömål i de sydbohuslänska dialekterna. De 

dialektdrag som presenteras nedan är de som Svanholm presenterar som typiska för ömål.  2

2.3.2.1 Fonologiska drag 

Det finns en mängd olika fonologiska varianter i ömål och samtliga illustreras i tablå 2. 

Förmjukning sker hos konsonanterna där p, t och k blir till b, d och g. Det sker också en 

förändring hos konsonanten där g blir till j efter främre vokal och efter bakre blir g till w. 

Ytterligare ett exempel är v som blir w i ord som tidigare stavades med hv samt i ord som 

stavas med sv. I orden som inleds med sv eller sl förändras även s-ljudet till ett sch-ljudet. 

Variationen i sj-ljudet är antingen ett hårt sk-ljud eller tj-ljud. Det finns flera exempel på 

vokalväxlingar, exempelvis i > e och y > ö. Dessutom är det vanligt förekommande med 

konsonantbortfall (Svanholm 2011:9–11). 

 Svanholm ger inga exempel på syntaktiska eller lexikaliska drag varför sådana inte förekommer i den här 2

delen.

�12

DIALEKTDRAG EXEMPEL

p > b gaba ’gapa’, robar ’ropar’

t > d båd ’båt’, eder ’äter’

k > g försöga ’försöka’

g > j efter främre vokal vej ”väg”

g > w efter bakre vokal lawar ’lagar’

v > w i ord som förr började med hv sjwart ’svart’, wid ’vit’

Sk och skj med s+k-uttal i stället för sj-ljud skyda ’skjuta’

Sj-ljud > tj-ljud tjillnad ’skillnad’, generatjon ’generation’

Sl/Sv-ljud > schl/schw-ljud schluta ”sluta”, schwedden ’svetten’

Kort å > ö kölja ’kolja’, pöjk ’pojke’

Långt a > å stäng åå ’stäng av’

Kort a > å fårsan ’farsan’, måckel ’makrill’

Frikativt i och y surrande ljud på i och y-ljud

Långt ä > e kne ’knä’

Kort i > e fesk ’fisk’

Kort y > ö lökta ’lykta’, töcka ’tycka’, bögga ’bygga’

Kort u > å dåmt ’dumt’

Kort ö > u furra ’förra’

Bortfall av andra konsonanter i flerstaviga ord vâân ’vatten’, mââna ’månad’

Kort vokal > lång vokal sad ’satt’. 

Tablå 2: Svanholms exempel på fonologiska dialektdrag i Ömål.



2.3.2.2 Morfologiska drag 

 

I ömål finns några morfologiska varianter som redovisas i Tablå 3. Ett exempel är att man har 

kvar femininformer av substantiv i bestämd form singular. Ett annat är att bestämd form inte 

uttalas på substantiv i plural. Båtar i bestämd form plural blir således bådar istället för 

båtarna. En annan sak är att man har bevarat traditionella pronomen  som en och ho. 3

2.3.3 Utjämningsprocesser 

Svahn & Nilsson (2014:182–194) har studerat regionalisering och dialektutjämning i de 

bohuslänska orterna Skärhamn, Stenungsund samt Uddevalla. Av resultaten framgår att 

informanterna i Stenungsund inte har bevarat bohuslänska dialektdrag som inte också 

återfinns i göteborgskan och att informanterna i detta området låter göteborgska, framförallt i 

sin prosodi. Bland de fonetiska varianterna är o > ö vanlig medan i > e är mer ovanlig.  

Frikativt i och y är utbrett. De här är exempel på dialektdrag som är typiska för 

bohuslänskan men som också återfinns i göteborgskan. Att just denna variant breder ut sig 

kan tänkas bero på att den i dag förknippas med ett urbant språk och anses ha en hög status. 

Svahn & Nilsson beskriver att deras informanter i södra Skärhamn talar en kombilekt då ”en 

och samma talare kan ha en språklig repertoar som innefattar traditionellt bohuslänska 

varianter, göteborgska varianter och andra nya varianter” (Svahn & Nilsson 2014:195) 

Den tydligaste tendensen som finns i utjämningsprocessen i Västsverige är enligt Svahn & 

Nilsson (2014:182–194) en reducerad allomorfi samt en reducering av pronomenformer. De 

morfologiska dialektdragen som finns men som också minskar är feminin substantivböjning 

 Det är lite oklart vilken språklig nivå traditionella pronomen faller inom men jag har valt att placera dem under 3

morfologiska drag som en grupp.
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Tablå 3: Svanholms exempel på morfologiska dialektdrag i Ömål.

DIALEKTDRAG EXEMPEL

Femininformer av substantiv i bestämd form singular kwälla ’kvällen’

Bestämd form uttalas inte på substantiv i plural bådar ’båtarna’

Traditionella pronomen ho ’hon’, en ’man’



bestämd form, exempelvis sola ’solen’ och pluralböjning bestämd form, exempelvis ordena 

’orden’.  

Svahn & Nilsson beskriver också en tillbakagång av förmjukning av p,t,k > b,d,g. De har 

endast hittat några få belägg av t > d och k > g men p > b finns inte överhuvudtaget belagd i 

materialet. Även g > j och hårt sk-ljud istället för ett mjukt sj-ljud beskrivs som på 

tillbakagång då det endast påträffats hos ett fåtal informanter. Det är dock fortsatt utbrett med 

tj-uttal istället för sj-uttal, framförallt i Skärhamn. I deras material finns dock tj-uttal främst i 

början av ord och beter sig alltså inte exakt som i ömål där tj-uttal även förekommer i mitten 

av ord. 

Innan kommunikationsmöjligheterna med Göteborg ökade talade öborna i Öckerö 

kommun ett mer utpräglat skärgårdsmål (Språket i P1 2011). Något som Svanholm (2011:25) 

lyfter fram som orsaker till dialektutjämning i Öckerö kommun är att allt fler flyttar från 

Göteborg till kommunen och på så sätt blandas språket upp. De dialektdrag som hon hittat 

och som hennes informanter använder är: sj-ljud > tj-ljud, frikativa i:n, ö > u, o > ö samt 

bortfall av konsonanter.  

Som en motvikt till den språkliga utjämningsprocessen kan man hävda att det finns en 

stark stolthet hos öbor i nordiska länder, t.ex. på Island och Åland vilket bidrar till att 

traditionella dialekter bevaras (Kimell 2013:11).  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3 Material och metod 

Nedan presenteras det material som ligger till grund för undersökningen. Inledningsvis 

beskriver jag informantgruppen och kriterierna för att ingå i den. Därefter beskrivs hur jag 

kommit i kontakt med informanter samt utomspråkliga variabler. Sedan beskrivs det material 

som jag fått in och avslutningsvis presenteras min metod för genomförandet av analysen. 

3.1 Informanterna 

I min undersökning har jag valt att enbart undersöka personer som bor i Öckerö kommun och 

identifierar sig som användare av dialekten ömål i både tal och skrift. Orsaken till att jag valt 

dessa kriterier är att jag inte har som syfte att kartlägga en generell dialektanvändning hos 

gemene man utan vill fokusera på de som identifierar sig som dialekttalare av ömål. 

Totalt ingår sex informanter i studien som har skickat in textmaterial, antingen i form av 

skärmdumpar eller genom att kopiera meddelanden. Jag har kommit i kontakt med 

informanterna genom Facebookgruppen Anslagstavla Öckerö Kommun. Gruppen riktar sig 

till invånare i Öckerö kommun och finns till för att diskutera ”sådant som är aktuellt för 

invånarna i kommunen”. Gruppen har totalt 8156 medlemmar. Eftersom det är en relativt stor 

grupp var det en lämplig kanal att effektivt hitta informanter. Jag skrev ett inlägg i gruppen 

(se bilaga 2) och skickade sedan information till de som anmält intresse (se bilaga 3). All 

kontakt har skett via Facebooks meddelandefunktion Messenger.  
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NAMN KÖN ÅLDER VILJA ATT 
FLYTTA

UPPVÄXT BOR GEN-
ERATION- 
ER ÖBO

HÖGSKOLE 
UTBILD-
NING

Andreas Man 15-25 Ingen Öckerö Öckerö 1 & +3 Ja

Viktor Man 35-45 Ingen Öckerö Hönö 1 & +3 Ja

Britta Kvinna 45-55 Ingen Öckerö Öckerö +3 & +3 Nej

Mia Kvinna 45-55 Ingen Hönö Hönö +3 & +3 Ja

Kristina Kvinna 55-65 Ingen Hönö Hönö +3 & +3 Nej

Petra Kvinna 55-65 Ingen Hönö Hönö +3 & +3 Nej

Tablå 4: Informanternas svar på formuläret om utomspråkliga variabler sorterat efter kön respektive ålder.



Alla namn i undersökningen har anonymiserats och informanterna har genom formuläret 

själva fått välja ett namn som de vill ha i studien. I de fall där informanten valt sitt eget namn 

har jag ändå namngett dem. Informationen om anonymisering gavs i den inledande 

kontakten.  

Av informanterna är fyra kvinnor och två män. Informanterna har fått fylla i sin ålder i 

intervaller. Båda männen är lite yngre, den ena är mellan 15–25 medan den andra är mellan 

35–45. Av de fyra kvinnorna är två mellan 45–55 och två mellan 55–65. Fem informanter bor 

på samma ö som de är uppväxta på och de vill i framtiden bo kvar där. Undantaget är en 

informant som bor på grannön. Samtliga av de kvinnliga informanternas föräldrar är öbor 

mer än tre generationer tillbaka medan hos männen är ena föräldern öbo mer än tre 

generationer och den andra föräldern är inflyttad. Hälften av informanterna har studerat på 

universitet eller högskola och hälften har inte det (tablå 4). Utöver dessa bör nämnas att flera 

av informanterna har ett dokumenterat engagemang för bevarandet av dialekten ömål. 

3.2 Textmaterialet 

Det material som har skickats in är exempel på informellt internetspråk och utgörs av 

Messenger-, SMS- samt Whatsapp-meddelanden. För att materialet skulle vara så informellt 

som möjligt har jag uppmanat mina informanter att skicka chatt-konversationer som utspelar 

sig i realtid och gärna med en närstående. Insamlingen av textmaterial har skett genom att 

mina informanter har skickat antingen skärmdumpar eller kopierat in meddelanden och 

skickat till mig. Ett krav har varit att de själva ska uppfatta texterna som dialektala.  

För att undvika problemet med att informanterna påverkas av att de är medvetna om mitt 

syfte när de skriver (observatörens paradox) var ett krav att informanterna ska ha skrivit 

texterna som analyseras innan den första kontakten med mig skedde.  

3.3 Analysen 

Analysen som jag har gjort innehåller både en kvalitativ men också en kvantitativ del. I den 

kvalitativa har jag ur materialet identifierat exempel på dialektala drag utifrån tidigare 

forskning om ömål. Dialektdragen har analyserats utifrån vilken språklig nivå de tillhör. De 
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ord som jag inte kunnat identifiera har jag bett informanterna att själva översätta till 

standardsvenska. 

Den kvantitativa delen av undersökningen handlar om i vilken utsträckning texterna är 

dialektala hos de olika informanterna utifrån Vangsnes (2019:96–102) modell. Det innebär att 

jag dels räknat antalet ord som har en dialektal prägel och satt den siffran i förhållande till 

totalt antal ord. Jag har även tittat på stavning av talspråklig ortografi och räknat antal ord 

som avviker från konventionell stavning gentemot totalt antal ord, exempelvis användning av 

dom. På så sätt har jag fått fram en procentsats som visar i hur stor utsträckning texterna är 

dialektala och talspråkliga. I den talspråkliga andelen ingår även de dialektala men även 

standardtalspråkliga drag. 

Jag har även identifierat vilka interindividuella skillnader som finns mellan de olika 

informanterna, dels vilka dialektala drag som förekommer, på vilka språkliga nivåer samt i 

vilken utsträckning informanterna är dialektala och/eller talspråkliga i sin ortografi. 

I diskussionsdelen jämförs de dialektala dragen som förekommer i mitt material med 

tidigare forskning och analyseras dels utifrån vilka utjämningsprocesser som förekommer 

men också utifrån interindividuella skillnader mellan informanterna.  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4 Resultat 

Nedan redovisas de exempel på dialekttanvändning som jag har hittat i mitt material. 

Resultatet redovisas i den första delen utifrån vilken språklig nivå de tillhör enligt Dahlsteds 

modell (1978 i Svahn och Nilsson 2014:27–28). I den andra delen redovisas interindividuella 

skillnader mellan informanterna utifrån i vilken utsträckning de är dialektala. 

4.1 Dialektala drag 

4.1.1 Fonologiska drag 

I tablå 5 redovisas de fonologiska drag som förekommer bland informanterna. I den redovisas 

vilka informanter som använder flest respektive minst antal olika fonologiska varianter samt 

vilka varianter som förekommer i störst utsträckning.  4

 I tabellen redovisas inte de vokalväxlingar som det enbart finns ett exempel på.4
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Tablå 5: De olika fonologiska varianterna som används samt i vilken utsträckning informanterna använder 
dem. Tablån är dels sorterad efter vilka informanter som har flest respektive minst fonologiska varianter samt i 

vilken utsträckning de olika varieterna används. 

Petra Andreas Kristina Viktor Mia Britta Totalt 
antal

Å > Ö Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6

I > E Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6

Konsonant- 
bortfall

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6

T > D Ja Ja Nej Ja Ja Ja 5

K > G Nej Ja Ja Nej Ja Ja 4

J > G Nej Nej Ja Ja Ja Ja 4

P > B Nej Ja Ja Nej Ja Nej 3

Assimilation Nej Nej Ja Ja Ja Nej 3

V > W Nej Nej Nej Ja Ja Ja 3

Trycksvag e-ändelse Nej Nej Nej Ja Ja Ja 3

Växling kort/lång vokal Nej Nej Nej Nej Ja Ja 2

G > W Nej Nej Nej Ja Nej Ja 2

Sl/Sv > Schl/Schw Nej Nej Nej Nej Nej Ja 1

Totalt antal 4 6 7 8 10 10



4.1.1.1 Vokaler 

Av vokalväxlingarna förekommer å > ö hos samtliga informanter, t.ex. något ’nött’, sova 

’söva’ och frostnatt ’frôstnatt’ . Även vokalväxlingen i > e förekommer hos samtliga 5

informanter, t.ex. bler ’blir’, lelle ’lilla’ och te ’till’. Vokalväxlingen sker ofta i reflexiva 

pronomen som meg ’mig’, seg ’sig’ samt deg ’dig’.  

Det förekommer även andra vokalväxlingar men dessa finns det bara ett exempel på och 

det är: a > å (inått ’inatt’) , e > ä (mä ’med’), e > i (kaffi ’kaffe’), o > u (hon ’hun’), o > e 

(tie ’tio’), u > ö (sjulda ’kölden’), u > å (åpp ’upp’), u > y (syg ’sjuk’), y > ö (löcka ’lycka’), 

å > o (otter ’åtta’), å > a (da ’då’), ä > e (ihjel ’ihjäl’) samt ö > ä (skräppte ’skröt’). De här 

vokalväxlingarna redovisas inte i tablå 5. 

Ett utbrett dialektdrag är trycksvaga e-ändelser istället för trycksvaga a-ändelser. Det är 

tre informanter som använder detta, t.ex. hele ’hela’, lige ’lika’, dörrer ’dörrar’ och andre 

’andra’. 

Det finns några exempel på ord där man växlat mellan kort och lång vokal vilket markeras 

med skifte i enkel- eller dubbelkonsonant. Denna typ av dialektanvändning förekommer hos 

två informanter. Exempel på där kort vokal blir till lång är: veger ’veckor’. Det finns även 

exempel på att lång vokal kan bli till kort vokal exempelvis: skeddkallt ’skitkallt’. 

4.1.1.2 Konsonanter 

Den variant som förekommer hos samtliga informanter är konsonantbortfall. I de exemplen 

som finns är det konsonanterna d, t, n, g, v, h och l som utelämnats. Exempel på ord där 

konsonanter i mitten utelämnats är tia ”tiden”, meske ”människa” och blett ”blivit”. 

Den form av förmjukning som förekommer i störst utsträckning är t > d. Det finns 

exempel på det hos alla, förutom en informant. Några exempel är lide ’lite’, båden ’båden’ 

och sädder ’sätter’. Samtliga exempel på förmjukning förekommer mellan vokaler (både 

långa och korta), i sammansättningar och i slutljud. Ett undantag är substantiv i bestämd form 

med suffixet -et exempelvis ändamålet och valet. 

Av informanterna är det fyra av sex som använder förmjukningen k > g, t.ex. slagt ’slakt’, 

åger ’åker’, figa ’fika’ och frega ’fräcka’. 

 Informanten Mia illustrerar den här vokalväxlingen med att använda ô.5
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Den form av förmjukning som förekommer i minst utsträckning är p > b, t.ex. köber 

’köper’, dröbba ’droppar’ och löba ’löpa’. Exemplen kommer från tre informanter. 

Assimilation finns hos tre av informanterna och de är ft > tt samt nt > tt, t.ex. etter ’efter’ 

och itte ’inte’ 

I standardsvenskt talspråk blir g > j hos de reflexiva pronomina mig, sig och dig. Hos fyra 

av informanterna har man dock ett hårt g-ljud och skriver meg, seg och deg. Jag har tillfrågat 

flera av informanterna och alla uttalar de reflexiva pronomena på detta sättet.  

I texterna finns det exempel hos tre informanter på v > w. Exempel på ord där det används 

är: wack ’vaken’, kwälla ’kvällen’ samt wörna ’väder’. 

I texterna finns endast två exempel på att förmjukning av g > w efter bakre vokal och det 

är: hawla ”hagla” och haua ’håga’.  

I materialet är det endast en informant som använder sl/sv > schl/schw. Dessa exempel är: 

schwedden ”svetten” och schwasane ”sus”. 

4.1.2 Morfologiska drag 

I detta avsnitt presenteras de morfologiska drag som förekommit hos informanterna. Vilka de 

morfologiska dragen är och i vilken utsträckning de används hos de olika informanterna 

presenteras i tablå 6. 
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Tablå 6: De olika morfologiska varianterna som används samt i vilken utsträckning informanterna använder 
dem. Tablån är dels sorterad efter vilka informanter som har flest respektive minst morfologiska varianter 

samt i vilken utsträckning de olika varieterna används. 

MORFOLOGISKA 
VARIATIONER

Andreas Viktor Kristina Petra Mia Britta Totalt 
antal

Traditionell plural 
substantivböjning

Nej Nej Ja Ja Ja Ja 4

Feminina substantiv 
singularbestämd form

Nej Ja Nej Nej Ja Ja 3

Pronomen Nej Nej Nej Nej Ja Ja 2

Totalt antal 0 1 1 1 3 3



4.1.2.1 Traditionell plural substantivböjning 

Bland substantiven i plural finns exempel där -or > -er, -ar > -er och -or > -era, t.ex. låder 

’lådor’, dörrer ’dörrar’ och hôsera ’hosorna’. Exemplen finns hos fyra informanter.  

4.1.2.2 Pronomen 

Två av informanterna använde någon av de traditionella pronomenformerna hu ’hon’ och en 

’man’, t.ex. då en öppnar dörra ’då man öppnar dörren’ och ett annat är: inna en pella dom 

’innan man plockar dem’. 

4.1.2.3 Feminina substantiv i singular bestämd form 

Av informanterna använder hälften den här varianten och har böjt feminina substantiv 

singular bestämd form med ändelsesuffixet -a istället för det konventionella -en, t.ex. kwälla 

’kvällen’, tia ’tiden’ och sjulda ’kölden’. 

4.1.3 Lexikaliska drag 

I materialet finns det en mängd exempel på både lexikaliska ord och uttryck som inte 

återfinns i rikssvenskan. Några av dem är regionala varianter som la ’väl’ och änna ’typ’ samt 

prefixet gör- ’jätte-’ . 

Andra lexem som används av informanterna är: ikran/ekran ’lite eller litegrann’, truls 

’hårknut’, bônntröja ’tjock stickad tröja’, hôsera ’höga & tjocka strumpor’, franspir 

’burspråk’, harsket ’harkla’, i ans ’nyss’, kraftuttrycket gönoma ’väldigt’, wörna ’väder’, 

sattra ner ’lugna ner’, jevt ’bra’, gredde ’ordnade’, haua ’minnas’ och palten ’Björköbon’. 

Ett uttryck som används i texten är grer seg i vant ’det löser sig’. 

4.1.4 Syntaktiska drag 

Det enda exemplet på ett syntaktiskt drag hos informanterna är efterställda attribut och det 

förekommer hos två informanter. Dessa är sôn sin ’sin son’ samt tösa mi ’min tös’. 
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4.2 Interindividuella skillnader 

 

Det finns stora interindividuella skillnader mellan informanterna i hur mycket de använder 

dialektala drag och talspråklig ortografi vilket redovisas i tablå 7. Andelen dialektala drag 

ligger i snitt på 20,5 % hos informanterna och andelen talspråklig ortografi ligger i snitt på 45 

%. Alla sex informanter använder fonologiska språkdrag, fem morfologiska drag, fyra 

lexikaliska drag och två stycken syntaktiska drag. Av informanterna är det två stycken som 

använder sig av samtliga språkliga nivåer av dialekta drag.  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Tablå 7: Andelen talspråkliga drag samt i vilken utsträckning de är dialektala samt i vilken utsträckning de 
olika språkliga nivåerna används bland informanterna. Tabellen är ordnad efter hur många språkliga nivåer 

informanten använder dennes andel av dialektala drag.

INFORMANT ANDEL 
DIALEKTALA 

DRAG (%)

ANDEL  
TALSPRÅKLIG 

ORTOGRAFI  (%)

FONOLOGISKA MORFOLOGISKA LEXIKALA SYNTAKTISKA

Andreas 12 43 Ja Nej Nej Nej

Petra 34 60 Ja Ja Nej Nej

Viktor 15 22 Ja Ja Ja Nej

Kristina 22 46 Ja Ja Ja Nej

Britta 18 46 Ja Ja Ja Ja

Mia 22 55 Ja Ja Ja Ja

Totalt antal - - 6 5 4 2



5. Diskussion av resultat 

I den här delen diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna. I den första delen diskuteras de 

dialektdragen som förekommer kopplat till utjämningsprocesser. Därefter diskuteras de 

interindividuella skillnaderna och slutligen presenteras tankar om vidare forskning. 

5.1 Vilka dialektdrag förekommer? 

I materialet förekommer det dialektala drag på samtliga språkliga nivåer men i högst 

utsträckning och med störst variation förekommer de fonologiska dragen. Det förekommer 

betydligt färre morfologiska drag vilket stämmer överens med Svahn och Nilsson (2014:182–

194) som kommer fram till att de morfologiska dragen kraftigt reducerats som en följd av 

dialektutjämning. Bland de lexikaliska dragen förekommer flera lokala lexem, t.ex. palten 

’björköbon’ och ikran/ekran ’litegrann’ men också regionala varianter som Svahn och 

Nilsson tar upp, t.ex. la ’väl’. Det förekommer inga morfologiska, lexikaliska eller 

syntaktiska drag i Svanholms (2011:21–24) material. 

Några av varianterna som förekommer i materialet är intressanta då de avviker från 

tidigare forskning angående i vilken utsträckning de används. Det kanske mest 

anmärkningsvärda är förmjukningen p > b som förekommer hos tre av informanterna men 

inte i varken Svanholms eller Svahn och Nilssons material. Inte heller k > g förekommer hos 

Svanholm och är ovanlig hos Svahn & Nilsson men är en utbredd variant i mitt material. En 

annan anmärkningsvärd variant är vokalväxlingen i > e. Hos informanterna är den utbredd 

medan den beskrivs som ovanlig hos Svahn och Nilsson och den finns överhuvudtaget inte i 

Svanholms material. Även vokalväxlingen å > ö är intressant då den är vanlig i både mitt och 

Svahn och Nilssons material men förekommer bara en gång i Svanholms. 

En försiktig slutsats utifrån det här skulle kunna vara att informanterna i mindre 

utsträckning är dialektutjämnade än i tidigare studier. En annan kan vara att informanterna 

förstärker dialektala drag i sitt informella internetspråk i högre utsträckning än vad de gör i 

tal. Det kan till och med vara så att de är dialektala i högre utsträckning i sitt informella 

internetspråk än vad de är i tal men det är svårt att dra några större slutsatser då inga 

komparativa studier mellan tal och informellt internetspråk gjorts.  
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En intressant aspekt är vilka dialektdrag som inte förekommer i mitt material. De 

dialektdrag som inte förekommer i materialet är: vokalväxlingen ö > u, frikativt i och y, sj > 

sj > tj samt g > j efter främre vokal. Det finns flera orsaker till att de här inte finns med i mitt 

textmaterial. En är att informanterna inte använder dem i talspråk varför det inte heller 

speglas i talspråklig ortografi. En annan är att det inte finns några exempel i mitt material där 

det passar att använda den dialektala varianten. En tredje är att ljuden är svåra att återge i 

talspråklig ortografi t. ex. frikativt i och y. Även sj-ljuden är svåra att återge talspråkligt 

ortografiskt varför man istället använder den konventionella formen. En annan orsak till att 

sj-ljuden inte återges talspråkligt ortografiskt kan vara att det finns en mängd variation i hur 

sj-ljudet realiseras i konventionell ortografi. Mina informanter skriver t.ex. operation, kanske 

och sju.  

Informanter som annars har en talspråklig ortografi verkar bli mer konventionella vid 

mindre vardagliga ord. Britta stavar till exempel ordet ändamålet (istället för ändamölet), 

montera (möntera) och operation (operatjon) konventionellt trots att hon har en frekvent 

användning talspråklig ortografi i stort. 

5.2 Interindividuella skillnader 

Det finns olika kategorier som jag i den här undersökningen använt för att se i vilken 

utsträckning informanterna är dialektala vilka presenteras i tablå 8. Utifrån tablån kan man 

konstatera att om en informant har en hög dialektanvändning inom en kategori tenderar den 

att vara det även inom andra. 

När det kommer till vilka språkliga nivåer som förekommer använder informanten Andreas 

enbart fonologiska drag medan Mia och Britta använder drag på samtliga språkliga nivåer. På 

en och samma språkliga nivå varierar det mellan informanterna hur många olika varianter 
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MINST MEST

Fonologiska drag Petra Britta/Mia

Morfologiska drag Andreas Britta/Mia

Andel dialektala drag Andreas Petra

Tablå 8: De olika kategorierna som använts för att mäta i vilken utsträckning en informant är dialektal och den 
informant som har lägst respektive högst antal.



som används, t.ex. använder Petra fyra olika fonologiska varianter medan Mia och Britta 

använder totalt tio olika. (tablå 5) 

En del av de interindividuella skillnaderna kan förklaras med utomspråkliga variabler. En 

som skulle kunna påverka materialet är ålder då Andreas som är betydligt yngre än de övriga 

informanterna i alla fall (förutom ett när det gäller fonologiska drag där han är den som 

använder det näst minst) är den informant som använder minst antal dialektala drag (se tablå 

8). I övrigt har jag inte funnit några gemensamma nämnare för andra utomspråkliga variabler. 

Britta och Mia är t.ex. dialektala i ungefär lika stor utsträckning trots att den ena har 

högskoleutbildning och den andra inte har det. 

Något som är tydligt i materialet är att det inte finns några konventioner för hur dialektala 

drag ska skrivas. Kristina skriver ikran medan Britta skriver ekran. Ett annat exempel är 

morgon. Av de olika varianterna finns tre olika sätt att dialektalt illustrera det,  

t.ex. möra, môra och mörrn. Ingen informant använder den konventionella formen morgon. 

Utifrån Vangsnes tre exempel kan man dela upp informanterna i tre olika graderingar utifrån 

de interindividuella skillnaderna. De som tillhör första graden har mest dialektal användning 

och de som tillhör tredje graden har minst, alla uppfattas dock som dialektanvändare. Hos 
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Figur 3: Modell över hur Vangsnes kategoriserar sina tre textexempel samt informanternas placering. På den 

övre sidan av pilen är de kategoriserade utifrån i vilken utsträckning de använder en talspråklig ortografi och 
på den nedre utifrån vilka språkliga nivåer de använder.



mina informanter finns typiska representanter för samtliga tre graderingar men det finns 

också de som avviker från modellen.  

Vangsnes teori stämmer tämligen väl överens med i vilken utsträckning de olika 

informanterna är dialektala vilket redovisas i figur 3. Informanten Andreas är typisk för tredje 

graden, den kategori vars språk är minst dialektpräglat. Han använder enbart fonologiska 

dialektdrag men han har dock en ganska hög andel talspråklig ortografi men de flesta 

exemplen är dock standardtalspråk. Både Viktor och Kristina är goda exempel på andra 

graden. Båda har flera exempel på konventionell ortografi och de använder både fonologiska, 

morfologiska samt lexikaliska dialektdrag. Viktor använder dock betydligt mer konventionell 

ortografi än Kristina. Både Mia och Britta är typiska exempel för första graden. De har en 

hög andel talspråklig ortografi och använder dialektala drag på samtliga språkliga nivåer. Den 

som är svår att placera är Petra. Hon har högst andel talspråklig ortografi så på den övre 

skalan i figur 3 är hon på första graden. Dock använder hon enbart fonologiska och 

morfologiska dialektdrag vilket placerar henne mellan andra och tredje graden på den nedre 

skalan.  

Som komplement till Vangsnes modell kan man också studera relationen mellan andelen 

talspråklig ortografi och andelen dialektala drag vilket illustreras i figur 4. I andelen 

talspråkliga ortografi ingår även de dialektala dragen men även andra varieteter. Viktor är 

intressant då han har en betydligt lägre talspråklig ortografi än de övriga men samtidigt är 
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Figur 4: Relationen mellan andel dialektala drag och talspråklig ortografi hos informanterna angivet i procent. 
Ordningen är utifrån informanternas andel av dialektala drag. I den röda stapeln illustreras samtlig talspråklig 
ortografi inklusive standardtalspråklig medan enbart det dialektala redovisas i den grå.
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andelen dialektala drag större än hos Andreas. Av den talspråkliga ortografin han använder är 

68 % dialektal. Man kan också se att Petra både har en hög andel talspråklig ortografi men 

också en hög andel dialektala drag. Med undantag av Viktor är andelen dialektala drag av de 

talspråkligt ortografiska i snitt 42 %. 

5.3 Vidare forskning 

För att kunna dra fler slutsatser om hur dialekt används i skrift till skillnad från i tal skulle 

man behöva göra en komparativ studie och undersöka både tal och skriftspråk samt jämföra 

dessa. I en sådan studie skulle det vara intressant att jämföra samma informantgrupp för att se 

vilka dialektala drag som enbart förekommer i tal respektive skrift. Vidare kan det vara 

intressant att undersöka hur andra typer av talspråk än dialekt används i internetspråk, 

exempelvis sociolekter. För att kunna säga mer om hur utomspråkliga variabler påverkar 

internetspråket skulle man behöva göra en mer omfattande och strukturerad studie utifrån 

olika utomspråkliga variabler än vad som funnits möjligighet till här. Slutligen vore det 

intressant att undersöka andra platser och dialekter än den jag undersökt för att se om det 

finns skillnader i vilken grad dialekttalare använder dialekt samt vilka språkliga nivåer som 

utnyttjas.  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6. Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis är materialet starkt dialektpräglat då många informanter använder en 

stor variation av dialektala drag. Det förekommer dialektdrag på samtliga språkliga nivåer 

men det är främst inom de fonologiska dragen som det förekommer många varianter.  

Flera av de utmärkande dialektala dragen som är typiska för ömål verkar användas i större 

utsträckning i mitt material än i tidigare forskning, t.ex. i > e, å > ö och p > b. 

Utifrån tidigare forskning på dialekten är det flera dialektala drag som tas upp där men 

som inte förekommer i mitt material. Det finns flera orsaker till att de inte förekommer. 

Precis som med ”jo på inandning” är frikativa i:n svåra att realisera i ortografin och 

stavningar som har en stark konventionaliserad tradition verkar påverkas i mindre 

utsträckning, t.ex. sj-ljuden. Även ord som används sällan tenderar att skrivas konventionellt. 

Det finns flera interindividuella skillander mellan informanterna då de är dialektala i olika 

stor utsträckning. Generellt kan man säga att de informanter som är mest dialektala på ett 

område också tenderar att vara det på andra, använder en informant dialektala drag på flera 

språkliga nivåer är det t.ex. högst sannolikt att samma informant använder flera olika 

fonologiska drag. 

När man studerar de interindividuella skillnaderna blir det tydligt att det saknas 

gemensamma konventioner för ömål i skrift då informanterna stavar ord olika. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Textmaterialet 
 
Andreas: 

Ahja gött 
Ah 
Ah tror de 
Jag kanske drar te dem senare 
Ska köra farfars båd te fiskebäck på 
eftermiddagen 
Om du vill basta nu ikväll så ska vi göra det 
Jag hp Lukas 
Ah nimbus 
Figa hos mig nu 
Pew i hummer nu 
Nä me familjen 
Göra nött sen elle 
Ska nog löba 
Ah gött 
Höras sen då 
Aja nice 
På g te jobb? 
Ah tvek på henne men kanske 
Gott å va uppe tidigt 
Var ska du knega idag da 
Hur va böllen igår 
Gott da 
Va Kålle bjur med elle 
Varmaaa 
Vi får dra till tracks någon dag 
Du har la kaden skidkläder elle 
Där hp köpte surfbräda 
Massa friluftsgrejer 
Haha nejdå 
Gött 

Kristina: 

Ska du köba blomma te morsan? I så fall 
köber jag trisslötter 
Vecket som eller så köber du så delar vi påt 
Jag köber blomma å triss då, har du sagt te 
na att vi kommer te kaffit 
Sa te farschan när vi mötte han i affär’n 
Bra där 
Undrar om itte jag har dina gamla gardiner 
här… ska jag skicka dom? 
Väcka ä d? 
Nu hetta ja itte dom,jag kanske gedde 
tebagers dom en gång när jag rensa 
Ok 
Betyder textilier typ…gardiner, duger å 
lagern? 
A d tror ja typ 
Anders brukar vara hemma ve 5-tia, men 
han skulle försöga gå ikran tiliare så jag 
ringer degg sinna 
A gör de 

Petra: 

Sedder mä en gråtande Bätty som tappat i 
sinna glasöga 
Löcka te, eller va säjjer man? Hinner du så 
bju’s de på lide mad ida kl. 16:00…. 
Kom hid o skyd fast golvlister!! 
Bler de nött kaffi eller? 



Mia: 

mimamma hade alti truls när ja va liden. 
Fast hu va inte tant då. Nu ä hu tant uda 
truls. 
Allerbäst de regnar så kommer de en skur! 
Inte ja häller! Nu kurar ja här inne i värmen, 
mä katten.  
Åh ja, de hadde ja åckså gjort, för här ä 
skeddkallt! Legg du där du legger, här ä 
inget vidare. 
Inte ja häller! Nu kurar ja här inne i värmen, 
mä katten. 
Klimatchock… Har du bönntrôja å hôsera 
meddeg så du inte fryser ihjel när plant 
landar här i sjulda? 
De gör dom ännu iblan, men dom vedet 
inte! 
Vi har en liden franspir! 
I môra ska ja åpp sju otter före dan. Klacka 
ringer halv fem. 
Ja har hört om e som skräppte om sôn sin. 
Han hade blett syg, å mora skulle göra seg 
märkvärdi å påsto atte han hade fått en virus 
i frå stan. Änna som atte där va finare 
sorter! 
Ja de gjorde den. Schwedden hawla i 
sommer! 
Slära ä så frega! Mormor sa allti atte dom 
skulle ha e frôstnatt inna en pella dom, men 
de går la lige bra å stappa dom i frysen tror 
ja. 
Å secket mäle dom har da! Änna som atte 
dom inte får harsket seg. 
Ja hörde ett hiskelit schwasane i ans, å 
harrenadå va ja wack! 

Viktor: 

Väldig märkli meske som anmärker på 
bohusländska och ö-mål i en grupp om 
Gamla Öckeröarna 
Hon verkar inte helt med i matchen… 
Mohaha 
Måste eda 
Nej jag hoppar 
Ja jag var i valet och kvalet, men det bler 
nog jevt 
Skall du kolla in Againsters imöra och hur 
tar du deg in i så fall? 
Jag hade tänkt meg inått ock, men är itte 
hundra 
Hej Lars! Liten fråga hur har det gått? 
Ja det var tur att de gredde seg 
Kustbevakarn om jag inte hauar gart. Är det 
du som skall ha pengarn? 
Ok 
Ska hna på Överdriv i afton? 
Okidoli ka få det väl high life hele kwälla 
mohaha 
Vilken färja siktar han på?  

Britta: 

Bra wörna för ändamålet nöa dröbba kom 
ida på Maggi å meg nä vi va i stan på vår 
ledie da men va gör de då de grer seg i vant. 
Dom andre har de gött där dom ä 
Tack ska i ha. Vi tycker ligedant. Gör sköj 
att de äntligen ble åd! palten ä me ekran 
slack ida. Men ja ä pigg som e lärka. Hälsa 
Tina så ses vi snart igen! 
Ja börja la sattra ner meg på lörda fm. Men 
de sädder kvar i hövet. Men vi har haft de 
gött trotts  
allt. Vart ude me båden både igår å ida. Å 
telefon har vart ljudlös. 
Ingen har ringt. Som tur ä. Hur har du haft 
de? Har du hört nött? 
Ring när du ä vagen 
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Hoppas dom tänker på att inte montera 
överskåpen för högt då en öppnar dörra 
uppåd 
Vi bar in ekran å vart frå garaget så de ä 
bare stora grejer kvar. Allt ska inte upp i 
mörrn åtede så du ved de. Dörrer å låder å 
sönt står kvar där uppe så får vi ta de nön da 
då Tobias mår bättre. Just nu ä de helt kasst 
me hövet  
Hej tösa mi! Jobbar du el har du semester? 
Jag har iaf semester nöa veger te. Ja tänkte 
om vi skulle kunna ses nön da? 
Va de gött i värmen? 
Vi går did ve 8-9 å börjar ela å sädda degen. 
Ja ved inte i daxläget hur mön vi gör. Ev. så 
ä de bare ja å Kristin. Men förhöppningsvis 
så ä vi klara ve 1-2 tia. Bler de bra? 118 
Vi hörs å på fm då. Ha de så gött. Dax å 
söva, jobbar dan i mörrn. 
Kan du kasta hid kränen om du ä på g ud? 
Hej bror! Hur är de tänkt den 21/7? Vilka 
kommer? vilken ti? Va ska vi ha me oss? 
Kan du fixa bådplas? 
Va då ställt? 
Aha i en förliden vas på hylla ve lelle 
bänken….vasen gick i sönner…..en jädrans 
krasch… 
Blommera va så lååånga. Han to en klen 
vas… 
Ja va så trött igår när ja kom hem ve halv 
tie. Sömna i söffa. 
Hårt å va modell 
Ida ä de helt kasst så ja fick gå hem frå 
jobbet. Den 12/12 ska ja träffa ytterligare 
nön halsryggspecialist för bedömning om de 
blir operation. I å me att de ä en besvärlig 
operation så vill dom veta te 100% att de 
hjälper meg. Så de ä en gönoma väntan hele 
tia men dom lova mig beske då iaf. Annars 
får ja la gå te slagt. 
Vi åger te teneriffa tidig nyårsda för å få 
komma bort en stund te värme å sol. De ska 
ble gött! Hur ä de me dig å maud? 
Är du garn eller jag skulle dö etter 3 km. 
Men gör du de mitt hjärta de fixar du vet du. 
Inga problem för dig som är ung å tränad. 
Said hängerla på? 
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Bilaga 2 Inlägg i Facebookgruppen Öckerö Anslagstavla 

Hej! 

Jag heter Julia Zsiga och skriver under hösten min kandidatexamen i Nordiska Språk på 

Uppsala Universitet. Jag är väldigt intresserad av dialekter och framförallt hur dialekter 

används idag. Därför har jag tänkt att skriva om hur ömål används i chatt-konversationer. Så 

använder du eller någon du känner dialektala drag (bohuslänska, göteborgska) när du skriver 

sms, på messenger osv så vore jag jätteglad om du vill vara med i studien. Självklart är man 

anonym när man deltar! Vill du vara med kan du höra av dig här på Facebook eller skicka ett 

mail till julia@zsiga.com 

Studien som jag ska göra handlar om hur vi använder dialekter i sociala medier. Språket som 

vi använder i sociala medier är väldigt spännande i ett språkligt perspektiv då det ligger 

mellan talspråk och skriftspråk. Många skriver inte sms på samma sätt som man skriver 

exempelvis en uppsats utan tonen är informell och talspråksnära vilket gör att dialektala drag 

gärna smyger sig in i skriftspråket. Min undersökning kommer att kartlägga på vilket sätt folk 

använder sig av dialektala och talspråkliga drag i sina sms-konversationer. Tidigare 

dialektforskning i Sverige har till stor del fokuserat på muntlig dialekt, alltså dialekten som vi 

talar och det finns idag väldigt lite forskning på hur vi skriver på dialekt. Desto mer forskning 

har gjorts i de andra nordiska länderna. 

Öarna är en väldigt intressant plats att genomföra den här undersökningen på. Jag bodde själv 

på Hönö och Öckerö under min gymnasietid när jag pluggade på Öckerö Gymnasieskola. 

Orsaken till att det är en spännande plats är att det finns en stark traditionell dialekt samtidigt 

som det finns en geografisk närhet till Göteborg som påverkar dialekten. 

Undersökningen kommer att genomföras genom att jag kommer att samla in sms, messenger 

osv- konversationer för att analysera olika språkliga drag i chatten. Utöver undersökningen av 

chatt-konversationerna kommer du att få fylla i en enkät. 

Har du några frågor kan du skriva här under, skicka ett pm här på Facebook eller skicka ett 

mail till julia@zsiga.com  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Bilaga 3 Meddelande till informanterna 

Hej igen! 
Jag har tidigare kontaktat dig angående min undersökning av användningen av dialekt i 
sociala medier och nu är det dags att börja samla in materialet! Jag vill påminna om att 
deltagandet är anonymt och jag kommer inte heller publicera eller kommentera det som ”den 
andre” skriver i sms:en/messenger-meddelandena utan enbart det du lämnar in. Deltagandet 
är frivilligt och du kan när som helst meddela mig att du inte längre önskar att delta i studien. 
Materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte. Det är viktigt att sms:en som du 
skickar inte får ha skrivits innan jag kontaktade dig angående undersökningen. 

Undersökningen sker i två steg. Det första steget är att du ska få fylla i en kortare enkät. Du 
hittar den här: https://app.easyquest.com/q/Yr7m3 
 
Det andra steget ligger i insamlingen av texter! Det verkar framförallt vara sms och 
messenger som ni använder er av men använder du något annat medium går det bra det med! 
Enklast är att du tar skärmavbilder och skickar till mig här på Facebook men vill du göra det 
på något annat sätt eller har frågor kring detta, fråga på!
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