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Sammandrag 

Min studie belyser dialektbruk och språklig variation i talat språk i Sävsjö. Tidigare 

forskning visar att dialekterna i Sverige idag till stor del har jämnats ut, samt att många 

traditionella drag har försvunnit. Vidare har Sävsjö historiskt sett utgjort ett gränsområde för 

dialektala drag. Med detta som utgångspunkt är syftet med studien att undersöka kontinuitet 

och förändring i uttalsvariation av olika fonologiska variabler av småländska hos 

medelålders och unga vuxna talare i det småländska gränsområdet Sävsjö. Materialet består 

av inspelade samtal med åtta informanter som alla är bosatta i Sävsjö med omnejd. Vid 

insamlandet av materialet tillämpades samtalsliknande intervjuer.  Resultatet visar att de 

äldre deltagarna i huvudsak var mer dialektala än de yngre, men att vissa lokala drag även 

lever kvar bland de unga vuxna. Dessutom visar materialet att de manliga informanterna 

överlag talade mer dialekt än de kvinnliga, vilket stämmer överens med tidigare forskning. 

Slutsatsen är att dialektbruket bland Sävsjöinformanterna till stor del håller på att utjämnas, 

men att det även innefattar en viss kontinuitet gällande vissa drag.  

 

Nyckelord: Dialektbruk, dialektutjämning, gränsområde, småländska, språklig variation, 

Sävsjö.  
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1. Inledning 

Dialektbruk har förekommit i det svenska samhället under lång tid. Att tala på ett visst sätt har 

länge varit förknippat med att man kommer från ett särskilt område. En person från Skåne 

låter exempelvis helt annorlunda än en från Norrland. Nutida forskning visar dock att 

dialekterna på grund av samhällsförändringar under det senaste århundradet i Sverige har 

jämnats ut och närmat sig standardspråket (se Auer, Hinskens & Kerswill 2005:335–337 f.). 

Denna process kallas för dialektutjämning, och har i sin tur lett till att den språkliga 

variationen bland individer har ökat (se Sundgren 2004; Svahn & Nilsson 2014). Flera 

undersökningar har under senare år gjorts på specifika områden gällande dialektutjämning och 

språklig variation, däribland Eskilstuna (Sundgren 2004), Uppland (Wenner 2010) samt 

Västergötland och Bohuslän (Svahn & Nilsson 2014). Ett område där detta fenomen 

emellertid inte har undersökts i nutid är det Småländska höglandet. Som före detta boende 

under femton år i området runt orten Sävsjö som tillhör denna del har jag noterat att språklig 

variation även förekommer här. Exempelvis har jag märkt en variation mellan individer 

gällande bruk av supradentaler. Vissa tenderar till exempel att uttala ordet stort som stot (dvs. 

utan supradentalt ljud) medan andra realiserar ett rikssvenskt uttal av ordet. Vad som gör 

Sävsjö särskilt intressant att studera är att orten historiskt sett har utgjort ett gränsområde för 

dialektala drag såsom bruk av bakre r (se Sjöstedt 1936). I detta sammanhang finner jag det 

vara av stort intresse att undersöka hur dialektbruk realiseras på denna plats. Med detta som 

utgångpunkt ämnar jag i min studie undersöka ett antal fonologiska drag i talat språk hos 

personer bosatta i Sävsjö.  

Vidare ska det nämnas att språklig variation föregår språklig förändring. Detta innebär att 

ökad variation bland individers språkbruk kan vara ett tecken på att en förändring är på gång 

(Sundgren 2004). Om exempelvis språkbruket mellan äldre och yngre individer skiljer sig åt, 

kan detta vara ett exempel på en språkförändring på samhällsnivå (Sundgren 2004). Ur 

dialektsynpunkt skulle därmed det faktum att yngre är mindre dialektala än äldre vittna om att 

en dialektutjämning har ägt rum (se Svahn & Nilsson 2014). Med utgångspunkt i detta 

kommer jag även att jämföra hur bruket några fonologiska drag realiseras bland olika 

åldersgrupper i Sävsjö. Detta i syfte att studera om en dialektutjämningsprocess är på gång att 

ske på orten vad gäller de undersökta variablerna, eller om det istället förekommer dialektal 

kontinuitet i bruket av dessa. Materialet i min undersökning består därmed av två grupper om 

fyra individer vardera, varav personerna i den ena gruppen är i 50-årsåldern och de i den 

andra i 25-årsåldern. I tillägg visar både tidigare forskning (se Sundgren 2004; Svahn & 
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Nilsson 2014) och egna observationer att det förekommer skillnader vad gäller dialektbuk och 

könstillhörighet. För att möjliggöra en analys av relationen mellan dessa består de två 

åldersgrupperna av två män och två kvinnor vardera. 

 

1.1 Syfte- och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka kontinuitet och förändring i uttalsvariation av olika fonologiska 

variabler av småländska hos medelålders och unga vuxna talare på orten Sävsjö. Står sig det 

traditionella bruket av dessa eller håller en dialektutjämning på att ske? De undersökta 

variablerna innefattar bruk av bakre r, de supradentala ljuden /ʈ/, /ɳ/, /ɖ/, /ʂ/ och /ɭ/, bortfall 

av r i slutljud samt bruk av kort e stället för kort i och kort ö istället för kort y i betonade 

stavelser. Eftersom Sävsjö historiskt sett utgjort ett gränsområde för några av dessa blir de 

extra intressanta att undersöka. Syftet utgår från följande frågeställningar:  

 

- Hur dialektala och/eller standardspråkiga är informanterna i förhållande till de 

undersökta variablerna? 

- Går det att finna några skillnader mellan åldersgrupperna avseende informanternas 

dialektbruk? 

- Kan de eventuella skillnaderna säga något om utvecklingen av dialektbruk i Sävsjö? 

- Går det att finna några skillnader mellan könen inom de undersökta grupperna 

avseende informanternas dialektbruk? 

 

2. Fakta om Sävsjö  

Sävsjö är en liten ort belägen mitt i Småland, i den södra delen av det småländska höglandet. 

Den tillhör Jönköpings län och är centralort i Sävsjö kommun (Wikipedia 2019). En karta 

över ortens placering i Småland ges i figur 1. Antalet invånare i Sävsjö 2018 var 5527 (SCB 

2018) och i Sävsjö kommun 2019 11 673 (SCB 2019). Enligt statistik från SCB (2016) 

genomgick orten mellan 1990–2010 en befolkningsminskning från 5434 till 5122 personer. 

Statistik från SCB gällande 2010-talet visar dock att befolkningen under detta årtionde har 

ökat, och att staden, som ovan nämndes, 2018 hade 5527 invånare (SCB 2018). Utifrån denna 

information är det i dagsläget svårt att betrakta orten som en typisk utflyttningsort.  
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Vad gäller utbildning för ungdomar finns det i Sävsjö två högstadieskolor och ett 

gymnasium. (Sävsjö kommun 2019). Detta innebär att tonåringarna på orten inte behöver 

pendla till annan ort för att gå i skola. I Sävsjö bedrivs det dessutom vuxenutbildning i form 

av SFI, Komvux, Särvux samt yrkesutbildning inom vård- och omsorgssektorn. Dock finns 

ingen högre utbildning i form av högskola eller universitet på orten. Närmaste universitet 

finns i Jönköping och i Växjö, båda belägna cirka en timme från Sävsjö. (Aleholm 2019; 

Sävsjö kommun 2019; Wikipedia 2019).     

Beträffande näringsliv präglas Sävsjö av mindre företag inom trä, metall och 

livsmedelsindustribranschen. Exempel på sådana är Sävsjö trähus, Sörensens chark och 

Sävsjösläpet. På orten finns dessutom två större företag som tillhandahåller en stor del av 

arbetstillfällena på orten, vilka är Skruf Snus och A-lackering (Wikipedia 2019). Många som 

bor i Sävsjö pendlar dock till närliggande orter såsom Jönköping, Nässjö och Vetlanda för 

arbete (Wikipedia 2019).       

En viktig aspekt som kännetecknar Sävsjö är dess höga kyrklighet. Lars Lindström kallar 

orten i ett reportage i Expressen (2012) för ”Sveriges mest kristna plats” och att kristendomen 

har stort inflytande här. Lindström (2012) skriver vidare att Sävsjö är en del av det så kallade 

”bibelbältet” och innefattar ett stort antal frikyrkor. Tre av dessa är Guds kraft, 

Höglandskyrkan samt Sävsjö Allians- och pingstförsamling. I tillägg finns här dessutom en 

kristen friskola; Sävsjö kristna skola. Vidare har Kristdemokraterna traditionellt har haft ett 

högt väljarstöd på orten, och en betydande del av näringslivet drivs av personer inom 

frikyrkan.  
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Figur 1: Karta över Småland med Sävsjö inringat i mitten (Landskapsguiden 2019). 

 

3. Forskningsbakgrund 

I denna del kommer jag att belysa den aktuella forskningsbakgrunden för min studie. Här 

kommer jag först att definiera för undersökningen relevanta begrepp inom dialektforskning 

och fonetik. Dessutom kommer jag närmare att presentera fenomenet dialektutjämning, då det 

är ett centralt begrepp för min studie. För att öka förståelsen av situationen inom 

undersökningsområdet kommer jag även att ge en kort presentation av den allmänna 

dialektsituationen inom Småland. Vidare kommer jag att belysa några specifika 

kartläggningar av dialektgränser som berör Sävsjöområdet. Trots att två av dessa redogörelser 

handlar om Nässjö och Jönköping är dessa relevanta för min undersökning, eftersom de 

behandlar dialektala gränsdragningar inom närområdet för Sävsjö.1 Slutligen grundar sig 

denna studie på tidigare forskning om dialektutjämning och språklig variation av Margareta 

Svahn & Jenny Nilsson och Eva Sundgren, vilka kommer att redogöras för i slutet av denna 

del.  

 

 
1 Det ska här poängteras att dessa kartläggningar är gamla (1930–70-tal), men eftersom ingen nutida forskning 
har bedrivits på Sävsjöområdet används ändå dessa för min studie. 
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3.1 Dialektforskning och fonetiska begrepp 

En central term i denna studie är begreppet dialekt. Svahn & Nilsson (2014:16) har valt att 

använda termen som ett samlingsbegrepp för ”geografiskt någorlunda bestämbara varieteter, 

oavsett om det handlar om äldre dialekter som avviker från standardspråket på flera olika 

språkliga nivåer eller om det handlar om regional varietet som kanske endast avviker i fråga 

om prosodi och i enstaka fonologiska drag”. Såldes innefattar dialektbegreppet språklig 

variation som uppkommer av geografiska skäl inom ett särskilt område, och som kan graderas 

utifrån olika språkliga nivåer. I relation till detta talar Svahn & Nilsson (2014:27–28 f.) om 

relationen mellan traditionell dialekt, utjämnad dialekt samt regional dialekt. Det 

förstnämnda begreppet innefattar en varietet med ett stort antal avvikande språkliga drag 

(såsom fonologi, prosodi, syntax och ordförråd), medan de två sistnämnda innebär att 

varieteten gradvis innehåller färre antal särdrag. Svahn & Nilsson (2014:32–33 f.) kallar 

denna process för dialektutjämning. I korthet menar de att detta innebär att traditionella drag 

hos dialekterna försvinner, att skillnader mellan dialekter minskar, att dialekterna närmar sig 

standardspråket samt att antal personer som i sitt tal växlar mellan dialektala och 

standardformer ökar. Orsaker till dialektutjämning går att finna i de samhällsförändringar som 

skett under det senaste århundradet såsom urbanisering, industrialisering, migration, mobilitet 

och infrastruktur (Auer, Hinskens & Kerswill 2005:335–337 f.). Eftersom folk i dagens 

samhälle exempelvis är mer flyttningsbenägna och hellre bosätter sig i en stad än ute på 

landsbygden minskar också den lokala identiteten hos dessa. Detta har i sin tur lett till att 

dialekterna – som i första hand talades på landsbygden – har jämnats ut och att väldigt få 

människor talar traditionell dialekt i Sverige idag (Svahn & Nilsson 2014:17–19 f.).  

Som kontrast till dialekt nämner Svahn & Nilsson (2014:29) begreppet standardspråk, som 

enligt dem handlar om en ”överregional neutral form”. Denna form anses ofta vara motsatsen 

till dialekt. Trots att Svahn & Nilsson anser att termen är oenhetlig och svårdefinierad, menar 

de att den i korthet innefattar ett sorts neutralt språk som inte går att knyta till en viss region 

vilken talaren ifråga kommer ifrån (Svahn & Nilsson 2014:29–30 f.). I denna studie kommer 

också begreppet standard att användas på detta sätt, dvs. som kontrast till dialekt eller 

språklig variation.  

Ett annat begrepp som ingår i denna studie och som därmed bör definieras är variabel. En 

sådan innefattar ett språkdrag som kan få olika uttryckssätt. Vidare kan en variabel realiseras i 

olika uttryckssätt, eller varianter (Andersson 2013:41). Ett exempel på en variabel som 

undersöks i denna studie är r-ljudet. Detta ljud kan realiseras i både varianten bakre och 
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främre r. Denna uttalsvariation orsakas av tungans placering i munnen, dvs. 

artikulationsställe; vid bakre – eller skorrande r (som realiseras i ljudet /R/) är tungan 

placerad i den bakre delen av munnen mot gommen medan den vid främre r (som realiseras i 

ljudet /r/) istället lutar sig framåt mot tandvallen (Bruce 2010:146). Ytterligare en variabel 

som undersöks i denna studie är kombinationen av bokstäverna rt, rn, rd, rs samt rl. Enligt 

Bruce (2010:149–150) faller dessa bokstavskombinationer samman till ett ljud i 

standardsvenska, s.k. supradentaler. Kombinationen rt bildar då ljudet /ʈ/, rn ljudet /ɳ/, rs 

ljudet /ʂ/ och rl ljudet /ɭ/. Som mer ingående beskrivs nedan är emellertid detta inte alltid fallet 

i dialektala varianter (se Bruce 2010).  

Eftersom denna studie även syftar till att undersöka diverse vokal- och konsonantfonem 

bör även termen fonem definieras. Detta är kortfattat ett språkljud eller en betydelseskiljande 

enhet inom språket. Det sistnämnda innebär att om ett fonem byts ut mot ett annat inom ett 

ord får ordet en annan betydelse. Om exempelvis fonemet /r/ i ordet rån byts ut mot /l/ blir 

ordet istället lån (Bruce 2010:31). Förutom att de nämnda språkljuden i ovanstående stycke är 

variabler är de dessutom exempel på olika konsonantfonem, dvs. konsonantljud. Fonem kan 

även bestå av vokalljud. De vokalfonem som ingår i denna undersökning är kort i, kort e, kort 

y och kort ö.  

 

 

3.2 Dialektindelningar i Småland 

Begreppet småländska är i sig själv mycket oenhetligt. Detta eftersom Småland består av ett 

stort antal särpräglade språkliga områden; en person från Jönköping låter exempelvis helt 

annorlunda än en person från Kalmar eller Växjö (se Lindkvist 1947b; Nationalencyklopedin 

2006; Pamp 1978). Natan Lindkvist (1947b:323) menar i texten Småland – en språkets 

valplats att detta beror på att Småland – som namnet påvisar – är indelat i en massa ”små 

land” som i sin tur har sin egen dialekt. Historiskt sett finns det därför ett stort antal 

dialektgränser inom landskapet, som enligt Lindkvist (1947b:324) i stora drag delas upp i ett 

nordostligt samt ett sydvästligt språkområde. Gränserna hålls ihop genom en linje mellan 

orterna Ronneby – Växjö – Jönköping i sydväst samt Kalmar – Ingatorp – Vadstena i nordost. 

Vad som är särskilt intressant här är att det småländska höglandet där Sävsjö ingår står i 

centrum mellan dessa gränsdragningar, vilket gör Lindkvists indelning av småländska 

dialektområden relevant för denna studie. I nedanstående avsnitt kommer några 

kartläggningar av specifika drag för dialektgränser inom Småland att beskrivas närmare.  
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3.2.1 Kartläggningar av dialektala drag i Småland 

Genom åren har flertalet kartläggningar för dialektala drag i Småland gjorts. En av dessa går 

att finna i Elias Wesséns (1969:11–13 f.) indelning av de svenska dialekterna i olika folkmål, 

där landskapet delas in i både sydsvenska mål och götamål. I stora drag tillhör här södra delen 

av Småland de sydsvenska målen och den norra delen götamålen. Vad som här är intressant 

för denna studie är att Sävsjös placering på kartan utgör ett gränsområde för dessa mål. En 

visuell presentation av indelningen av folkmålen ges i figur 2.   

 

 

Figur 2: Karta över indelningen av Wesséns folkmål (Wessén 1969:14).  

   

En sak som särskiljer sydsvenska mål från götamål är enligt Wessén (1969:15–16 f.) bruk av 

bakre r, vilket innebär att r:et i ordet öra i sydsvenska dialekter får ett skorrande ljud, dvs. 

/R/. I götamål förekommer företrädesvis bakre r i början av ord, så att exempelvis första r:et i 

ordet röra blir till /R/. I sin text Dialekt och ortnamn i Nässjöbygden skriver Lindkvist 

(1947a:49) att götamålsregeln gällande bakre r tillämpades på orten Nässjö under 1940-talet. 
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Nyare forskning visar emellertid att götamåls-r tydligt är på nedgång, samt att de i Småland 

numera enbart används i Västerviksområdet (Svahn 2007; Dahl mfl. 2010). Vad beträffar 

gränsen för bakre r, menar både Gösta Sjöstedt (1936) och Lindkvist (1947a.) att denna utgörs 

av en linje som går söder om sträckan Jönköping - Sävsjö samt på östra sidan av Nässjö - 

Oskarshamn. Trots att Sjöstedt (1936) och Lindkvist (1947a.:49) här omtalar Sävsjö som ett 

särskilt gränsområde för bakre r, ska det påpekas att en studie gjord av Claes-Christian Elert 

(1981) visar att detta ljud numera även har spridit sig upp mot Nässjöområdet. Den nya 

nordgränsen i det småländska höglandet för r-ljudet går nu istället mellan Nässjö och Eksjö. 

Således befinner sig Sävsjö idag ganska tydligt inom gränsen för bakre r. Kartor över 

Sjöstedts (1936) och Elerts (1981) gränsdragningar för r-ljudet ges i figur 3 och 4.  

Vidare menar Wessén (1969:16) att sydsvenska mål kännetecknas av icke-förekomsten av 

supradentaler. Detta innebär att konsonantkombinationerna rt, rn, rd, rs och rl inte smälter 

samman till enhetliga ljud, utan att r-ljudet här försvinner istället. Orden svart, barn och kors 

uttalas därmed svatt, ban och koss.2 Från Nässjöhåll menar Lindkvist (1947a:48) att bruk av 

supradentala ljud inte förekommer. Detta gäller även Jönköpingsområdet, då Erik 

Lönnerholm (1972:38) i sin text Språket i Jönköping menar att ordet sportlov hos en 

Jönköpingsbo uttalas spottlåv. En närmare kartläggning gjord av Gösta Sjöstedt (1936) visar 

att gränslinjen för supradentalerna börjar i Varberg på västkusten för att sedan stäcka sig i en 

oval båge norr om Jönköping, för att sedan på samma sätt gå ned på östkusten mot 

Oskarshamn. 

 

 
2 Det måste här påpekas att detta enbart gäller inom de sydsvenska mål som tillhör Småland och som är 
relevanta för denna studie. I Skåne blir exempelvis svart till svaRt, dvs. r-ljudet behålls i en skorrande form men 
blir inte till ett supradentalt ljud (Wessén 1969). 



13 
 

 

Figur 3: Sjöstedts kartläggning över gränsen för r-ljudet och supradentaler (Sjöstedt 1936 i 

Andersson 2013:47). 

 

 

Figur 4: Elerts kartläggning av den nya gränsen för r-ljudet (Elert 1981 i Bruce 2010:147). 
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Ett annat språkligt drag Wessén (1969:25) menar känneteckna götamålen är bortfall av r i 

slutljud. Detta innebär att r-ljud tenderar att försvinna i slutet av ord. Lönnerholm (1972:36) 

menar att detta fenomen i hög grad kännetecknar språkbruket i Jönköpingsområdet samt att 

detta gäller ord i alla ordklasser. Exempelvis blir ordet traktor i plural i uttal blir till trakto 

samt att verben blir, dömmer, köper och flyger uttalas bli, dömme, köpe och flyge. Även 

substantivet farbror mister i uttal sina r i både för- och efterled och uttalas fabro.  

Ytterligare ett götamålsdrag Wessén (1969:23) belyser är att de korta vokalerna i och e blir 

till e respektive ö i betonade stavelser. Fisk uttalas därmed fesk och ordet mycket blir här till 

möcke eller möe. Både Lindkvist (1947a:47–48 f.) och Lönnerholm (1972:22–23 f.) skriver att 

detta drag realiseras hos talare i både Nässjö och Jönköping.  

 

 

3.3 Tidigare forskning om dialektutjämning och språklig 

variation 

En studie som belyser det ovan nämnda fenomenet dialektutjämning är Svahns & Nilssons 

(2014) Dialektutjämning i Västsverige. I denna undersökning har forskarna undersökt om 

olika varianter inom traditionell västgötska och bohuslänska finns kvar bland ungdomar i 

Västergötland och Bohuslän idag. För det västgötska materialet jämförde Svahn & Nilsson 

(2014) inspelat tal från informanter i tre generationer; de som var födda runt 1870–1880-tal, 

1940–1960-tal samt 1990-tal. De kom fram till att antalet dialektala drag gradvis hade 

minskat mellan generationerna, då 50 drag realiserades hos 1800-talsinformanterna, 40 hos 

mitten av 1900-talsinformanterna samt 25 hos informanterna födda 1990. Således hade 

hälften av de ursprungliga varieteterna försvunnit hos ungdomarna. Svahn & Nilsson 

(2014:202) påpekar dock att dessa i huvudsak var morfologiska drag. En stor del av de 

traditionella fonologiska varianterna realiserades nämligen fortsatt hos den yngre 

informantgruppen.  

Vad beträffar det bohuslänska materialet undersökte Svahn & Nilsson (2014:182) 

traditionella bohuslänska dialektdrag hos gymnasieungdomar från Stenungssund, Skärhamn 

och Uddevalla. De fann att fonologiska sådana endast gick att hitta hos Skärhamn- och 

Uddevallaungdomarna; informanterna från Stenungssund lät istället i stort sett enbart 

göteborgska i sitt uttal.  För att undersöka om en dialektutjämning hade ägt rum, jämförde 

Svahn & Nilsson (2014:175–176, 208–210) de unga Stenungsundsinformanternas tal med 
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äldre informanter på orten och fann betydligt fler bohuslänska varianter hos dessa. De kom då 

fram till slutsatsen att många traditionella bohuslänska drag i Stenungssund hade övergetts till 

förmån för göteborgska sådana. Detta hade dock inte skett i Skärhamn eller i Uddevalla, där 

situationen istället kunde liknas vid den i Västergötland, dvs. att många traditionella 

fonologiska drag istället levde kvar. Angående Skärhamn skriver Svahn & Nilsson (2014:184) 

att ett fåtal s.k. dialektmarkörer – alltså drag som används för att markera en talares härkomst 

– realiserades bland ungdomarna. Således hade vissa lokala drag blivit resistenta bland 

informanterna i detta område i syfte att uttrycka lokal identitet.  

I Dialektutjämning i Västsverige kunde Svahn & Nilsson (2014:123–126 f.) ur sitt material 

härleda en del skillnader gällande dialektbruk och kön bland de unga informanterna. De fann 

att totalt elva killar samt sju tjejer var dialektala i sitt tal, samt att något fler dialektala 

varianter realiserades hos killarna än hos tjejerna. Vidare menade de att totalt tolv tjejer och 

nio killar var relativt utjämnade i sin dialekt. Därmed blev kontentan att dialektbruket i 

huvudsak var större bland de unga manliga informanterna, men att detta även förekom hos de 

kvinnliga.   

En annan studie som utforskar språkliga skillnader i förhållande till genus är Eva 

Sundgrens Återbesök i Eskilstuna (2004). Studien utgår från en undersökning gjord av Bengt 

Nordberg från 1967 som syftade till att undersöka lokalt bruk av morfologiska variabler av 

människor bosatta i Eskilstuna. I Nordbergs undersökning stod det klart att kvinnor i 

genomsnitt använde fler standardformer än män år 1967 (Sundgren 2004:118). När Sundgren 

(2004:119, 121–122) gjorde om Nordbergs studie fann hon att könsskillnaderna gällande detta 

hade ökat ännu mer. Detta blev särskilt påtagligt i åldersgruppen 31–45, där 38 % av männen 

och 66 % av kvinnorna använde standardformen av den aktuella undersökta variabeln. Enligt 

Sundgren kan en orsak till detta vara att kvinnor i högre grad har yrken där språkskapande 

ingår, medan männen inte har det. Det är exempelvis vanligare att kvinnor arbetar som lärare 

och män som hantverkare, vilket gör att de i sin profession i högre grad behöver förhålla sig 

till den språkliga standardnormen. Vidare menar Sundgren (2004:122–124 f.) att män i högre 

grad befinner sig i täta nätverk (gemenskaper där alla känner varandra) medan kvinnor oftare 

är en del av lösa nätverk (gemenskaper där alla inte känner varandra). Eftersom standardspråk 

i större andel brukas i lösa nätverk än i täta utgör också detta en skillnad mellan mäns och 

kvinnors tal. Sundgren (2004:123 f.) är dock noga med att påpeka att ovanstående inte är de 

enda orsakerna till könsskillnaderna beträffande språkbruket. Hon lyfter här fram sociala 

fenomen såsom könsroller, diskurs, makt och status och menar att bruk av lokala varianter har 
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högre status hos män, medan kvinnor som inte håller sig till standardnormen istället förefaller 

mindre respektingivande.  

 

4. Material och metod 

I följande avsnitt kommer det insamlade materialet för studien att presenteras samt hur 

urvalsprocessen av informanter gick till. Här kommer jag även att redogöra för den valda 

metoden som innefattar inspelningar av autentiskt tal i syfte att få fram bruk av de undersökta 

variablerna. Samtliga inspelningar skedde individuellt med deltagarna var för sig, på plats i 

Sävsjö. Dessa innefattade informella samtalsliknande intervjuer, där jag ställde frågor till dem 

om livet i allmänhet.  

 

4.1 Material 

Materialet i undersökningen består av totalt åtta informanter. Eftersom syftet med studien var 

att undersöka dialektal variation i förhållande till kön och ålder gjordes det i urvalet en jämn 

fördelning angående dessa variabler. De två åldersgrupper jag valde att undersöka var unga 

vuxna och medelålders. Således innefattar informanterna i denna studie två kvinnor och två 

män i åldern 20–30 samt två kvinnor och två män i åldern 45–55. Det ska här påpekas att både 

ytterligare grupper och fler deltagare hade kunnat väljas ut för studien (såsom äldre). Dock 

var jag här tvungen att göra en avgränsning för att materialet inte skulle bli för stort, vilket 

ledde till att åtta personer inom de ovanstående kategorierna valdes. Med vetskap om att 

undersökningen enbart innefattar åtta deltagare går det inte att säga att dessa representerar 

Sävsjö som helhet, utan enbart sig själva. 

De medelålders informanterna i min studie består av Fredrik, Lars, Sofia och Karin.3 

Fredrik och Lars arbetar båda med hantverk, Sofia jobbar inom kommunen och Karin arbetar 

med administration. De unga vuxna deltagarna innefattar Gustav, Oliver, Sara och Natalie. 

Gustav jobbar som snickare, medan Oliver arbetar inom kommunen. Sara och Natalie jobbar 

båda som lärare. Samtliga informanter är uppväxta i Sävsjö med omnejd och har bott på orten 

i merparten av sina liv.   

 
3 För att anonymisera personerna är samtliga namn i texten fingerade. 
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När informanterna i denna studie skulle väljas ut gjorde jag ett medvetet – eller stratifierat 

– urval. Detta innebär att jag på ett strategiskt sätt valde ett antal personer som var i någon av 

de ovan nämnda ålderskategorierna och som jag ansåg vara lämpade att delta i 

undersökningen (se Eliasson 2018). De krav jag hade på informanterna var att de skulle vara 

uppväxta och för närvarande bosatta i Sävsjö med omnejd, samt att de skulle bruka en dialekt 

som var kännetecknade för detta område. Detta för att öka studiens validitet, dvs. att den 

mäter den data den är avsedd att mäta (se Eliasson 2018). Eftersom jag själv tidigare varit 

bosatt i Sävsjö känner jag också ett stort antal personer på orten som motsvarar dessa 

kvalifikationer. Med vetskap om detta kontaktade jag sedan åtta personer via Facebook och 

telefon för genomförande av inspelningarna.  

 

 

4.2 Metod 

För ytterligare tydlighet har metodavsnittet delats in i fyra delar. Här ska jag i tur och ordning 

redogöra för inspelningarna som metod i synnerhet samt hur genomförandet av dessa gick till, 

för de undersökta språkliga och utomspråkliga variablerna, samt för excerperingen och 

analysen av materialet. 

 

4.2.1 Inspelningar som metod 

För att samla in material till studien gjordes ljudinspelningar av informella samtal med 

informanterna. Dessa har sin utgångspunkt i Sundgrens (2004) studie, där hon spelade in 

autentiskt tal av deltagarna i syfte att få fram de undersökta variablerna. Sundgren (2004:85) 

kallar sin metod vid inspelningarna för en ”samtalsliknande intervju”. Detta innebär i korthet 

att hon ställde frågor till informanterna om livet i allmänhet, i syfte att få fram ett vardagligt 

tal hos dem. Genom att låta dem tala fritt om ting som rör deras vardag blev det också lättare 

att få ett flöde i samtalen (Sundgren 2004). För att få igång ett samtalsämne valde jag vid 

intervjuerna att ställa tre korta frågor till informanterna. Dessa var Vad är det bästa med att bo 

i Sävsjö?, Kan du berätta lite om ditt jobb?, Kan du berätta om någon speciell resa du varit 

på? samt Kan du berätta om ett speciellt barndomsminne? Dessa frågor valdes eftersom de 

alla är relevanta för de flesta människor. Med vetskap om att samtliga informanter även är 

aktiva i någon av frikyrkorna på orten ställde jag dessutom frågan Vad betyder kyrkan och 

tron för dig? i slutet av samtalen. På så sätt fick jag dem även att autentiskt använda ordet 
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kyrka i hög utsträckning, vilket inkluderar ett ord med kort y i betonad stavelse som ju var en 

av de undersökta variablerna i denna studie.      

 

4.2.2 Genomförande 

Samtliga inspelningar genomfördes i Sävsjö under oktober 2019. Inspelningsplatserna 

innefattade dels informanternas hem, dels en av kyrkorna på orten. För att exempelvis 

undvika brus i bakgrunden gjordes inspelningarna i ett avskilt rum. De gjordes vidare med 

hjälp av en Huawei P20 Pro, vilken är en högkvalitativ smartphone med bra ljudupptagning. 

Precis som i Sundgrens (2004) undersökning skedde samtliga samtal individuellt, dvs. jag 

intervjuade deltagarna var för sig. Detta för att garantera att varje individ kom till tals. För att 

avgränsa mängden av material satte jag en maxlängd på samtalen om 15 minuter. 

Genomsnittslängden av dessa var 12 minuter.     

En viktig aspekt att nämna vid inspelningar är den s.k. observatörens paradox. Denna 

innebär att informanterna kortfattat är medvetna om forskarens närvaro samt att de blir 

inspelade, och att de därigenom tenderar att producera mindre autentiskt tal (Labov 1972 i 

Sundgren 2004:86). För att motverka detta i min studie valde jag att småprata med deltagarna 

innan jag satte i gång inspelningarna. På så sätt fick jag dem att känna sig avslappnade och 

trygga vid samtalen. Slutligen ska det nämnas att jag med min uppsvenska dialekt kan ha 

påverkat informanternas sätt att tala. Om intervjuaren istället hade varit en person som talade 

småländska är det möjligt att deras tal hade blivit mer autentiskt.  

 

4.2.3 De undersökta språkliga variablerna 

I detta avsnitt kommer de undersökta variablerna att presenteras. Den första av dessa är r, 

vilken som ovan nämndes både kan realiseras i en bakre och en främre variant. Den andra 

undersökta variabeln är bruk av supradentaler. Dessa innefattar konsonantljuden /ʈ/, /ɳ/, /ɖ/, 

/ʂ/ och /ɭ/. Den tredje variabeln i min studie är bortfall av r i slutljud, vilket innebär att r-ljudet 

dialektalt försvinner i slutet av ord så att exempelvis traktor uttalas trakto (se Lönnerholm 

1972 ovan). Slutligen kommer det att undersökas om de korta vokalerna i och y blir till e 

respektive ö i betonade stavelser. Skillnaden består i att de förstnämnda här får ett öppnare 

uttal (Bruce 2010).  
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4.2.4 De undersökta utomspråkliga variablerna 

Förutom de ovan nämnda språkliga variablerna finns det även s.k. utomspråkliga variabler. 

Dessa innefattar icke-språkliga enheter som kan utgöra orsaker till språklig variation mellan 

individer. Exempel på sådana är enligt Svahn & Nilsson (2014:256 f.) ålder, kön, socio-

ekonomisk klass, flyttbenägenhet eller yrkesval. I denna studie kommer huvudsakligen de 

utomspråkliga variablerna ålder och kön att beaktas. Jag kommer alltså att jämföra den äldre 

informantgruppens språkbruk med den yngre samt analysera hur könsfördelningen av detta 

ser ut inom de olika grupperna. Som ovan nämns är kön och yrkesval ofta intimt 

sammankopplade med varandra (se Sundgren 2004), varpå jag i resultatdiskussionen även 

kort kommer att kommentera några av informanternas yrken.  

 

 

4.2.5 Analysmetod 

Vid analyserandet av det insamlade materialet tillämpades en audiell fonetisk analys. Detta 

innebär att jag lyssnade igenom ljudfilerna och antecknade utfallet av informanternas uttal av 

de undersökta variablerna. Det ska här sägas att skillnader mellan standard respektive icke-

standarduttal av variabler ofta kan vara svåra att uppfatta (Andersson 2013:52 f.). För att 

analysen av mitt material skulle bli så noggrann som möjligt lyssnade jag igenom intervjuerna 

flera gånger. För varje gång jag lyssnade letade jag efter en viss kategori av variabler. 

Exempelvis kunde jag vid första lyssningen leta efter bakre r och den andra efter 

supradentaler. På så sätt ämnade jag att undvika att undersökta variabler hos informanterna 

missades att ta med i räkningen.  

 Vid variabelanalyser kan s.k. glidningar, dvs. mellanvarianter mellan standard och icke-

standard, förekomma hos informanterna (Andersson 2013:59 f.). Efter noggrann analys av 

mitt material kunde jag dock dra slutsatsen att de undersökta variablerna kunde delas in i 

standard och dialektal variant. Trots att deltagarnas uttal av variablerna varierade i någon 

mån fanns det en ganska tydlig gräns mellan när de använde standard respektive lokala 

uttalsformer.  

När materialet analyserades tog jag även hänsyn till både interindividuell variation (hur 

språkbruk varierar mellan individer) och intraindividuell variation (hur språkbruk varierar 

inom individer) (Andersson 2013: 39–40 f.). Förutom att det förekom variation gällande bruk 

av variablerna mellan deltagarna, fanns det även en sådan mellan hur en deltagare varierade 

sitt språk under samtalets gång. Således kunde exempelvis en informant använda standarduttal 
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av bokstavskombinationen rt i en sekvens, för att sedan realisera ett dialektalt uttal av denna i 

nästa.  

 

5. Resultat 

I följande del kommer resultatet av materialinsamlingen att presenteras. Avsnittet är i sin tur 

indelat i två delar; en med variabelrealiseringen hos de äldre informanterna och en hos de 

yngre. Varje del kommer vidare att delas in i olika undersektioner, där samtliga undersökta 

variabler kommer att få varsin sektion. Resultatet presenteras i stapeldiagram, där den 

individuella variabelrealiseringen hos deltagarna i de olika grupperna ställs mot varandra.  

 

5.1 Äldre informanter 

Nedan kommer resultatet för de äldre informanterna att presenteras. Dessa består av Fredrik, 

Lars, Sofia och Karin, som alla är i åldern 45-55. Här ska jag i tur och ordning redogöra för 

bruk av bakre r, supradentalerna rt, rn, rd, rs och rn, bortfall av r i slutljud samt realisering 

av i>e respektive y>ö i betonade stavelser. Eftersom bruket av de olika supradentalerna 

skiljde sig åt kommer dels en sammanfattning av det totala bruket av supradentaler ges, dels 

en analys av bruket av varje supradental för sig.  

 

5.1.1 Bakre r 

 

Figur 5. Variabelrealisering av r hos äldre informanter. 
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Som framgår av figur 5 var bruk av bakre r starkt dominerande bland samtliga äldre 

informanter. Fredrik, Lars och Sofia visade inte några tendenser alls till att använda en annan 

variant av fonemet. I Karins språkbruk finns det emellertid ett fåtal exempel på främre r. Det 

ska dock sägas att detta enbart gällde fyra tillfällen av hundra, och att bakre r i stort sett enbart 

realiserades även hos henne. Således rådde det en tydlig konsensus bland de äldre 

informanterna om vilken variant av r som brukades.  

 

 

5.1.2 Supradentaler 

 

Figur 6. Variabelrealisering av samtliga undersökta supradentaler hos äldre informanter. 

 

I figur 6 visualiseras realiseringen av samtliga undersökta supradentaler hos de äldre 

deltagarna.4 Sammantaget användes supradentaler någon gång av tre av de fyra av dessa. Den 

som hade högst bruk här var Karin, som genomgående realiserade ett standarduttal av 

konsonantkombinationerna rn, rd och rl. Lars brukade ett supradentalt uttal av de undersökta 

variablerna strax under en femtedel av gångerna, och Sofia drygt en tiondel. Hos Fredrik 

hittades inga exempel på supradentaler. Han realiserade istället genomgående ett dialektalt 

uttal av konsonantkombinationerna. Vad som emellertid var gemensamt hos samtliga äldre 

informanter var en dominans av det dialektala uttalet av variablerna, samt att vissa av dessa 

tenderade att få en högre andel av standarduttal än andra. Detta kommer mer ingående att 

belysas nedan.   

 
4 Eftersom relativt få belägg kunde hittas för varje enskild undersökt supradental ges endast en figur för det 
sammanlagda bruket av dessa. Detta var också fallet med den yngre informantgruppen. 
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Bland de äldre informanterna fanns det överhuvudtaget inte några tendenser på 

standarduttal av konsonantkombinationen rt. Denna realiserades istället dialektalt bland dem, 

vilket gjorde att exempelvis orden vart, stort och bort blev till vatt, stot och bått. Det ska även 

sägas att variabeln även användes ofta av informanterna under samtalens gång (nio till 15 

gånger per informant), varpå många exempel på dialektalt uttal av rt kunde hittas bland dem.  

De äldre deltagarna realiserade en relativt stor variation gällande uttal av 

konsonantkombinationen rn. Som ovan nämnts brukades inte några supradentala ljud av 

Fredrik alls, vilket därmed också inkluderar denna variabel. Hos Karin förekom det emellertid 

enbart standarduttal av rn, varpå ordet barn fick samma uttal som hos de flesta andra 

svenskar. Sofia och Lars tenderade båda att växla mellan standard och dialektal uttalsform av 

variabeln, men att den förstnämnda användes merparten av gångerna hos dem. Vad gäller 

antal belägg av rn ska det sägas att denna variabel enbart realiserades mellan en och tre 

gången av Fredrik, Sofia och Karin. Således finns det här väldigt lite material för dessa 

informanter. Hos Lars fanns emellertid sju exempel på bruk av rn.  

Gällande uttal av variabeln rd realiserades genomgående ett standarduttal hos både Sofia 

och Karin, då de båda exempelvis uttalade ordet gård som de flesta andra svenskar. Lars 

växlade mellan att säga gård och gåd, medan Fredrik enbart sade gåd.  Kontentan blir därmed 

att det i mitt material fanns en tydlig genusskillnad. Det ska här sägas att de båda manliga 

deltagarna endast brukade rd två gånger (till skillnad från Karin där sex belägg fanns), varpå 

mer data skulle behövas för att kunna dra större slutsatsen om detta.  

I likhet med variabelrealiseringen av rt, förekom det inte några exempel på standarduttal av 

konsonantkombinationen rs hos de äldre informanterna. Istället realiserades ett konsekvent 

dialektalt uttal av den, varpå ord som försöka, förstå och fors blev till fösöka, föstå och foss 

hos samtliga av dem. På samma sätt som med rt brukade även deltagarna rs ett stort antal 

gånger (mellan 8 och 16), vilket gjorde att ett stort materialunderlag kunde samlas in för 

variabeln.   

Vad gäller supradentalt bruk av variabeln rl förekom denna i den äldre informantgruppen 

enbart hos Karin. Till skillnad från henne realiserade Fredrik, Lars och Sofia alla 

genomgående en dialektal uttalsvariant av rl, varpå orden kärlek och härlig blev till kälek och 

häli. Det ska dock påpekas att ett mycket litet underlag för variabeln kunde härledas ur 

materialet, då den under samtalen enbart användes mellan en och tre gånger av deltagarna.  
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5.1.3 Bortfall av r i slutljud 

 

Figur 7. Variabelrealisering av bortfall av r i slutljud hos äldre informanter. 

 

Som framgår av figur 7 förekom bortfall av r i slutljud i hög utsträckning i samtliga äldre 

informanters tal. Detta gällde särskilt substantiv och verb, varpå orden kompisar, skor, tycker 

och dömer fick uttalen kompisa, sko, tycke och döme. Som framgår av diagrammet ovan var 

Fredrik och Lars de som realiserade detta dialektala drag mest, då r föll bort drygt två av tre 

gånger i ordändelser. Även hos Sofia skedde detta till övervägande del. Karin var den i 

gruppen som var mest standardnära i sitt språkbruk angående detta, men även hos henne föll r 

bort i slutljud cirka fyra av tio gånger. Således gick det ur materialet att härleda en liten 

genusskillnad mellan deltagarna, då männen här var något mer dialektala än kvinnorna.  

Vad som var gemensamt för samtliga deltagare var att det fanns en relativt stor variation 

mellan bruk av standard och dialekt gällande bortfall av r i slutljud. Ena gången kunde 

exempelvis Lars säga ordet rötter dialektalt, dvs. rötte, för att sedan uttala ordet fönster med 

ett r på slutet. Detta gällde även för de andra informanterna.  

 

5.1.4 i > e och y > ö i betonade stavelser 

Sammantaget var bruk av e istället för i i betonade stavelser ovanligt hos merparten av de 

äldre informanterna.5 Hos Sofia och Karin förekom detta inte överhuvudtaget, medan Fredrik 

sade tesammans istället för tillsammans en gång av totalt fem belägg. Lars däremot 

 
5 Orsaken till att inget diagram ges över vare sig äldre eller yngre informanters bruk av i>e och y>ö i betonade 
stavelser är att endast 5–17 belägg kunde hittas bland dessa.  
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realiserade ett dialektalt ljud i orden till och tillsammans drygt hälften av gångerna (åtta 

gånger av 17), vilket gör att han sticker ut från de andra deltagarna. Det ska här påpekas att 

det bara var dessa ord som fick detta ljud. Ord som exempelvis fiska och fick behöll därmed 

sina i-ljud även hos Lars.  

Vad beträffar y>ö i betonade stavelser realiserades detta aldrig hos Sofia (noll gånger av 

sex)) eller Karin (noll gånger av fem). Dessa informanter hade exempelvis ett standardsvenskt 

uttal av ordet kyrka. Vad som här är intressant är att det inte heller hos Fredrik (som ju var 

dialektal i bruket av de andra variablerna) hittades några belägg på ö istället för y i detta ord. I 

likhet med i>e fick dock Lars ett dialektalt ljud av y när han sade kyrka, varpå ordet fick 

uttalet körka merparten av gångerna. Detta gällde också ordet mycket som hos honom blev till 

möcke. Sammantaget blev y>e i betonade stavelser 12 gånger av 17 hos Lars. Således är han 

mer dialektal än de andra äldre deltagarna även avseende detta drag. Emellertid uttalade även 

Lars samtliga andra liknande ord standardsvenskt. Detta gäller till exempel orden hyss och 

tycka som istället för att få ett dialektalt ljud behöll sina y-ljud.  

 

5.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis realiserades bakre r konsekvent bland samtliga äldre informanter 

(förutom vid några enstaka undantagsfall hos Karin). Därmed är dessa deltagare 

genomgående dialektala vad gäller bruk av denna variabel. Supradentala ljud realiserades 

överlag ganska lite bland de äldre deltagarna. Karin var den som var mest standardnära 

angående dessa. Fredrik var här mest dialektal då några supradentala ljud inte förekom hos 

honom överhuvudtaget. Konsonantkombinationerna rt och rs resulterade inte heller i några 

standardvarianter hos någon av informanterna. Bortfall av r i slutljud realiserades relativt ofta 

hos samtliga äldre deltagare, särskilt hos Fredrik, Lars och Sofia. Särskilt hos Lars men även 

hos Fredrik blev i till e i betonade stavelser i orden till och tillsammans. Hos kvinnorna 

förekom denna dialektala variant dock inte alls. Lars var även den enda av de äldre 

informanterna som realiserade ett ö-ljud istället för y i betonade stavelser i orden kyrka och 

mycket.  
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5.2 Yngre informanter 

I detta avsnitt kommer jag att belysa resultatet för de yngre informanterna. Dessa innefattar 

Gustav, Oliver, Sara och Natalie. Samtliga av dessa är i 25-års åldern. Upplägget för denna 

sektion ser genomgående likadant ut som för de äldre deltagarna. 

 

5.2.1 Bakre r 

 

Figur 8. Variabelrealisering av r hos yngre informanter. 

 

Som visualiseras i figur 8 var i likhet med de äldre informanterna bruk av bakre r klart 

vanligast även bland de unga vuxna. Hos Gustav och Oliver förekom främre r endast en gång 

av totalt hundra tillfällen under samtalens gång. Trots att bakre r även i huvudsak användes 

hos Sara och Natalie växlade dessa informanter emellertid denna variant med bruk av främre 

r. Sara realiserade varianten cirka en av fyra gånger och Natalie en av fem gånger. 

Användandet av främre r hos båda dessa unga kvinnor skedde i alla ordklasser och 

inkonsekvent i olika ord. Under interaktionen skedde detta spontant och oregelbundet vid 

olika tillfällen. Exempelvis kunde Sara uttala ordet göra med främre r i en mening, för att 

sedan uttala samma ord med bakre r (dvs./R/) i den efterföljande meningen. På samma sätt 

växlade Natalie bruk vid användandet av ordet kor under samtalet.    

Kontentan gällande bruk av r blir att den bakre varianten av fonemet huvudsakligen 

brukades bland de unga vuxna, men att det här fanns en tydlig skillnad mellan männen och 

kvinnorna. Medan främre r i princip inte realiserades hos Gustav och Oliver överhuvudtaget, 

kunde Sara och Olivia emellanåt använda denna variant vid sidan av bakre r.  
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5.2.2 Supradentaler 

 

Figur 9. Variabelrealisering av samtliga undersökta supradentaler hos yngre informanter. 

 

Som framgår av figur 9 fanns det bland de yngre informanterna överlag ett betydligt högre 

bruk av supradentaler än hos de äldre. Sara, Natalie och Oliver realiserade alla ett 

standarduttal av de undersökta konsonantkombinationerna över hälften av gångerna. Det ska 

dock sägas att standardbruk förekom oftare hos vissa av variablerna än andra hos dessa 

deltagare. Gustav var den av de unga vuxna som minst använde supradentaler. Som redogörs 

för nedan realiserades dessa ljud hos honom enbart vid bruk av variabeln rd.  

Sammantaget realiserades ett dialektalt uttal av variabeln rt merparten av gångerna hos de 

yngre informanterna, vilket innebar att stort och bort ofta uttalades stot och bått. Gustav var 

emellertid den enda av de yngre informanterna som kategoriskt brukade en dialektal variant 

av rt (åtta gånger av åtta). Således är hans språkbruk i högst grad i linje med de äldre 

informanternas. Till skillnad från både de äldre och Gustav förekom standardvariant av 

variabeln rt hos tre av de fyra unga vuxna. Sara var den som till störst andel realiserade detta 

ljud, då detta skedde lite mindre än hälften av gångerna (sju gånger av 15). Dock var det i 

princip enbart i ordet fortsätta (vilket hon använde ett flertal gånger under samtalet) som ett 

standarduttal av rt förekom hos henne. Hos Oliver (en gång av fyra) och Natalie (två gånger 

av sju) återfanns supradental variant av variabeln ungefär en av fyra gånger. Det ska här sägas 

att endast ett belägg för Oliver och två för Natalie kunde återfinnas i materialet för 

supradental realisering av rt. Således är dessa informanter huvudsakligen dialektala i bruket 

av variabeln.  
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På samma sätt som med bruket av rt, kan realiseringen av konsonantkombinationen rn 

delas in i två grupper bland de yngre deltagarna. Detta då Sara, Natalie och Oliver kategoriskt 

brukade ett supradentalt uttal av variabeln, medan Gustav konsekvent uttalade den dialektalt. 

Således realiserades ett standarduttal i ändelsen i ordet barn hos de tre förstnämnda 

informanterna. Gustav tenderade dock att hålla fast vid den dialektala varianten av variabeln, 

då han uttalade ordet ban. Liksom situationen var med de äldre fanns det dock få belägg för 

rn bland de yngre (två till fyra per informant), varpå det blir svårt att dra några större 

slutsatser för bruket av denna.  

Variabeln rd är den konsonantkombination i vilken de yngre informanterna var mest 

utjämnade. Deras språkbruk liknade därmed här i hög grad de kvinnliga deltagarnas i den 

äldre gruppen. Sara, Oliver och Natalie realiserade genomgående ett standarduttal av rd. Dock 

fanns bara två (Oliver) samt fyra (Sara och Natalie) belägg för variabeln bland dessa 

informanter. Gustav uttalade enbart rd dialektalt en gång av fem, då han sade standad istället 

för standard. Ord som gjorde och gård uttalades standardsvenskt hos samtliga yngre 

deltagare. Sammantaget fanns det alltså en relativt stor konsensus bland dem i det att rd i 

huvudsak realiserades som ett supradentalt ljud.  

I likhet med de äldre var andelen av det dialektala uttalet av variabeln rs även högt hos de 

unga vuxna deltagarna. Förutom Gustav gäller detta också särskilt Natalie, som enbart 

uttalade konsonantkombinationen supradentalt vid ett av totalt sju tillfällen. Sara var den som 

hade högst andel standarduttal av rs, då detta skedde lite mindre än hälften av gångerna (fem 

av elva gånger). I likhet med situationen med rt uttalades dock främst ordet först supradentalt 

av henne, medan andra ord som värsta och person blev till vässta och pesson. För Oliver var 

situationen ungefär densamma, då han enbart brukade en standardvariant av rs i det engelska 

ordet Arsenal.6 Sammantaget var alltså de yngre informanterna relativt dialektala vad gäller 

realiseringen av rs.  

På samma sätt som med realiseringen av rn, brukade Sara, Natalie och Oliver kategoriskt 

ett standarduttal av konsonantkombinationen rl. Orden kärlek och härlig behöll därmed sina 

supradentala rl-ljud hos dessa. Således skiljer sig deras språkbruk från Fredrik, Lars och 

Sofias i den äldre gruppen. Gustav sticker emellertid återigen ut från de andra yngre 

deltagarna med att realisera varianten dialektalt då han sade häli istället för härli. I likhet med 

situationen hos de äldre informanterna ska det dock sägas att konsonantkombinationen rl 

 
6 Arsenal är ett engelskt fotbollslag från London. I samtalet med Oliver kom vi in på ämnet engelsk fotboll, 
varpå detta ord användes av honom.  
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endast brukades en till tre gånger även bland de yngre. Således behövs ett större material för 

att kunna dra större slutsatser gällande bruk av denna.  

 

5.2.3 Bortfall av r i slutljud 

 

Figur 10. Variabelrealisering av bortfall av r i slutljud. 

 

Som ovanstående diagram visar var de yngre informanterna överlag betydligt mer utjämnade 

än de äldre beträffande bortfall av r i slutljud. Detta gäller särskilt de unga kvinnorna Sara och 

Natalie, som uttalade r i slutet av ord i stort sett nio gånger av tio. Därmed var de i huvudsak 

standardspråkiga vad gäller realisering av denna variabel. Hos männen Gustav och Oliver 

däremot förekom dialektal variant strax under hälften av gångerna. Dessa deltagare skiljer sig 

dock åt i det att r mestadels föll bort i verbändelser hos Oliver. Han kunde exempelvis uttala 

verben tycker, tror och kommer som tycke, tro och komme, men substantiven hästar, djur och 

kompisar med r-ändelser. I likhet med de äldre informanterna tenderade dock r att falla bort 

hos Gustav även i substantiv och adverb. Detta då r-bortfall i orden kompisar (jmf. kompisa), 

storvinster (jmf. storvinste) och efter (jmf. efte) förekom hos honom.  

 

5.2.4 i >e och y>ö i betonade stavelser 

På samma sätt som med de äldre informanterna användes e istället för i i betonade stavelser 

enbart i enstaka ord hos de yngre. Dessa ord var återigen till och tillsammans (jmf. te och 

tesammans). Gustav realiserade dialektalt ljud två gånger (av totalt åtta) under samtalets gång, 
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medan övriga deltagare gjorde det en gång (Sara en av totalt 13 samt Natalie och Oliver en av 

totalt åtta). I övrigt gick det ur materialet inte att hitta några exempel på i>e i ord som fisk 

(jmf. fesk) och ligga (jmf. legga) bland de unga vuxna.  

Inga exempel på att y blir till ö i betonade stavelser förekom bland de yngre deltagarna. 

Orden kyrka och mycket behöll därmed sina y:n hos samtliga dessa (totalt noll gånger av fem 

hos Sara, noll gånger av åtta hos Natalie, noll gånger av sex hos Gustav och noll gånger av sju 

hos Oliver). Därmed liknar de unga vuxnas språkbruk Fredriks, Sofias och Karins från den 

äldre gruppen då inga exempel på dialektal variant kunde hittas bland dem överhuvudtaget.   

 

5.2.5 Sammanfattning 

För att summera var bruk av bakre r i majoritet bland de yngre informanterna, på samma sätt 

som hos de äldre. Dock fanns det här en tydlig genusskillnad, då kvinnorna växlade mellan 

bakre och främre r, medan männen i princip enbart använde den förstnämnda varianten. Vad 

beträffar supradentaler realiserades dessa i högre grad hos de yngre deltagarna (utom Gustav) 

än hos de äldre. Detta gäller emellertid främst bruk av rn, rd och rl; rt och rs uttalades till 

störst del dialektalt även av Sara, Natalie och Oliver. Gällande bortfall av r i slutljud var de 

unga vuxna informanterna mer utjämnade än de medelålders. Männen i denna grupp var dock 

mer dialektala än kvinnorna, då detta drag var betydligt mer framträdande hos Gustav och 

Oliver än hos Sara och Natalie. Till sist förekom det ett fåtal exempel på att i>e i betonade 

stavelser hos samtliga yngre deltagare, men att detta återigen enbart gäller orden till och 

tillsammans. Dock gick inga förekomster av y>ö i betonade stavelser att finna hos någon av 

dessa.  

 

6. Diskussion 

I denna sektion kommer jag att diskutera studiens resultat samt återknyta det till dess syfte, 

frågeställningar och forskningsbakgrund. Här ska jag i tur och ordning jämföra de äldre 

respektive de yngre informanternas bruk av varje undersökt variabel för sig.  
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6.1 Bakre r 

I korthet rådde det en tydlig konsensus bland både de äldre och de yngre informanterna 

gällande variabelrealiseringen av r, då det var den bakre varianten som i huvudsak brukades 

hos samtliga dessa. Utifrån detta skulle det kunna konkluderas att bruk av bakre r står sig fast 

i Sävsjö. Detta är särskilt intressant ur två synvinklar; dels ur dialektutjämningssynpunkt, dels 

att Sävsjö traditionellt sett har utgjort ett gränsområde för r-ljudet. Det faktum att majoriteten 

av deltagarna knappt realiserar standardvarianten främre r överhuvudtaget skulle kunna 

innebära att dessa i hög grad förefaller dialektala och icke-utjämnade (jmf. Svahn & Nilsson 

2014). Här ska det dock påpekas att Elerts (1981) studie om r-ljudet visar att detta ljud har 

spridit sig norr om Sävsjö, vilket stämmer väl överens med mitt material. Till skillnad från 

vad Sjöstedts (1936) och Lindkvists (1947a) undersökningar från 1930- och 40-talet visar, 

skulle därmed mitt resultat kunna visa att Sävsjö inte längre utgör ett gränsområde för bruk av 

bakre och främre r. Detta eftersom den förstnämnda varianten även till störst del gick att 

återfinna bland de yngre informanterna och inte bara de äldre. Således ser det sydsvenska 

bakre r-ljudet därmed ut att ha blivit allmänt gällande i detta område (se Elert 1981; Wessén 

1969).  

 

6.2 Supradentaler 

Angående bruk av supradentala ljud var de unga vuxna deltagarna överlag betydligt mer 

standardspråkiga än de medelålders. Medan de äldre informanterna här i huvudsak var 

dialektala (och då särskilt Fredrik, som ju inte använde några supradentaler alls), realiserade 

de yngre en blandning av supradentala och dialektala ljud. Åtminstone blir detta synliggjort 

hos de yngre deltagarna Sara, Natalie och Oliver. Det faktum att dessa i högre grad växlar 

mellan att tala dialekt och standardform än de äldre stämmer väl överens med Svahn & 

Nilssons (2014) beskrivning av fenomenet dialektutjämning. De har helt enkelt delvis börjat 

anpassa sitt språkbruk till standardspråket här (se Svahn & Nilsson 2014). Till skillnad från de 

tre ovannämnda deltagarna uppvisar Gustav istället överlag kontinuitet i det dialektala bruket, 

då han istället huvudsakligen realiserar ett traditionellt uttal (se Lindkvist 1947a; Lönnerholm 

1972).       

Dock ska det sägas att den ovan nämnda dialektutjämningen till störst del gäller bruk av 

konsonantkombinationerna rn, rd och rl. Sara, Natalie och Oliver realiserade alla kategoriskt 

ett supradentalt ljud av dessa, varpå det går att säga att de är helt utjämnade angående dessa 
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variabler. Denna utjämning hade redan börjat ske hos Karin i den äldre gruppen, som ju även 

hon använde standardvarianten av dessa ljud. Även hos Sofia och Lars fanns exempel på 

supradentalt uttal av rn och rd. Detta är därmed i linje med vad Svahn & Nilsson (2014) kom 

fram till i sin studie att dialektala drag gradvis minskar mellan olika generationer. Det måste 

dock här poängteras att väldigt få belägg av rn och rd (samt rl) hos de flesta av informanterna. 

På grund av den lilla datamängden blir det därför svårt att dra några större slutsatser om 

utvecklingen av dessa ljud. Vad gäller bruk av rs och rt förekommer det kategoriskt ett 

traditionellt uttal av dessa bland de äldre deltagarna. Detta är till stor del även fallet bland de 

yngre. Medan Gustav här genomgående var dialektal, realiserade Sara, Natalie och Oliver till 

störst del en icke-supradental variant av dessa variabler. Beträffande rt ska det även påpekas 

att Sara och Oliver nästan enbart brukade ett standarduttal i vissa enskilda ord (såsom 

fortsätta och Arsenal). Eftersom ett stort antal belägg för rs och rt kunde hittas hos samtliga 

deltagare går det här att dra slutsatsen att det dialektala bruket av dessa variabler står sig hos 

Sävsjöinformanterna. På samma sätt som att Lindkvist (1947a) och Lönnerholm (1972) menar 

att supradentala ljud inte brukas i Nässjö- eller Jönköping under 1940- och 70-talet gäller 

detta huvudsakligen även för unga vuxna i Sävsjö 2019 gällande rs och rt. Orden stort och 

person blir därmed fortsatt stot och pesson även hos de yngre deltagarna (jmf. Lindkvist 

1947a; Wessén 1969; Lönnerholm 1972). Detta påvisar en kontinuitet i dialektbruket hos 

dessa, vilket kan jämföras med situationen i Västergötland, Skärhamn och Uddevalla i Svahn 

& Nilssons (2014) undersökning där många fonologiska drag levde kvar även hos 

ungdomarna. I relation till Svahn & Nilssons (2014) idéer om att vissa lokala drag hade blivit 

dialektmarkörer hos ungdomar i Skärhamn, är det fullt möjligt att också dialektal variant av rs 

och rt har blivit detta bland Sävsjöinformanterna i min studie. Det faktum att standardvariant 

av dessa drag inte alls realiserades bland de äldre informanterna samt enbart tillfälligt bland 

de yngre, skulle kunna betyda att de dialektala realiseringarna av rs och rt signalerar 

geografisk härkomst och tillhörighet bland människor i Sävsjö (se Svahn & Nilsson 

2014:184).     

 

6.3 Bortfall av r i slutljud 

Vad gäller bortfall av r i slutljud gick det ur materialet överlag att urskilja en skillnad mellan 

de äldre och de yngre informanternas språkbruk. Detta då de förstnämnda sammantaget var 

mer dialektala än de sistnämnda. Särskilt gäller detta Sofia, Fredrik och Lars, som här hade 
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dialektalt uttal 60–70 % av gångerna. Det ska dock sägas att även de manliga unga vuxna 

deltagarna Gustav och Oliver realiserade denna variant strax under hälften av gångerna, varpå 

dialektbruk även förekom bland de yngre. Detta gäller emellertid inte Sara och Natalie, där r-

bortfall i slutljud enbart förekom undantagsvis. I relation till Svahn & Nilssons (2014) studie 

om dialektutjämning i Västsverige skulle det här gå att dra slutsatsen att bortfall av r i slutljud 

gradvis håller på att försvinna bland Sävsjöinformanterna, då det brukas i lägre grad hos de 

unga vuxna än hos de medelålders. Detta var ju även fallet mellan ungdomarna och de vuxna 

individerna på 2000-talet i deras undersökning (Svahn & Nilsson 2014). Svahn & Nilssons 

(2014) indelning av dialektbegreppet i traditionell dialekt, utjämnad dialekt samt regional 

dialekt blir dessutom här intressant, eftersom de olika begreppen här belyser olika steg i 

dialektutjämningsprocessen. Ingen av informanterna i denna studie är genomgående 

traditionellt dialektala vad gäller bortfall av r i slutljud, eftersom de alla i någon mån växlar 

mellan dialektal- och standardvariant. Dock går det att se ett gradvist närmande från dialekt 

till standardspråk där Sofia, Fredrik och Lars på ena sidan i högst grad håller fast vid 

traditionellt småländskt r-bortfall (se Lönnerholm 1972), medan Sara och Natalie på den 

andra sidan nästan helt har övergett detta bruk.    

 

6.4 i>e och y>ö i betonade stavelser 

Det dialektala draget i>e i betonade stavelser (se Wessén 1969) förekom som tidigare nämnts 

undantagsvis i orden till och tillsammans hos de allra flesta äldre och yngre deltagare. Den 

som var mest dialektal här var Lars, som realiserade ett e-ljud ungefär hälften av gångerna. 

Vad gäller y>ö var han också den enda av samtliga informanter som överhuvudtaget visade 

några tendenser att uttala orden mycket och kyrka som möcke och körka. Med utgångspunkt i 

Lindkvists (1947a) och Lönnerholms (1972) idéer om att i>e och y>ö i betonade stavelser var 

allmänt gällande i Nässjö och Jönköping på 1940- och 70-talet samt att Sävsjö traditionellt 

sett utgjort ett gränsområde för denna regel (Wessén 1969), går det att säga att detta språkbruk 

i stort sett har försvunnit hos samtliga deltagare utom Lars. Förutom vid användning av orden 

till och tillsammans har det därmed skett en dialektutjämning gällande i>e och y>ö i betonade 

stavelser även hos de äldre informanterna Fredrik, Sofia och Karin (se Svahn & Nilsson 

2014). Angående Lars ska det slutligen sägas att i>e och y>ö enbart realiserades i enstaka ord 

även hos honom, varpå även han till viss del var utjämnad här.  
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6.5 Könsskillnader inom grupperna 

Sammantaget gick det ur mitt material att urskilja en del könsskillnader gällande dialektbruk 

inom informantgrupperna. En variabel hos vilken detta blev synliggjort var realiseringen av r 

i den yngre gruppen. Trots att bakre r i huvudsak brukades av samtliga deltagare realiserade 

de unga kvinnorna Sara och Natalie delvis en främre variant av r-ljudet. Detta till skillnad 

från männen, som nästan enbart använde den bakre varianten. Vidare skiljde sig männens och 

kvinnornas språkbruk åt vad gäller bortfall av r i slutljud. I den äldre gruppen var Karin (samt 

även i någon mån Sofia) betydligt mer standardspråkig än Fredrik och Lars. På samma sätt 

var både Sara och Natalie väsentligt mer utjämnade än Gustav och Oliver i den yngre 

gruppen. Könsskillnaderna angående dessa variabler stämmer väl överens med Svahn & 

Nilssons (2014) studie i det att dialektala varianter förekom hos de kvinnliga deltagarna, men 

att dessa till större del var mer utjämnade än de manliga (se även Sundgren 2004). Vidare bör 

Sundgrens (2004) idéer om att kvinnor är mer standardspråkiga eftersom de innehar yrken där 

språkskapande lyftas fram. Det är möjligt att Sara och Natalie växelvis använder främre r 

samt uttalar r i slutet av ord eftersom de båda arbetar som lärare, dvs. ett yrke där språket är 

något mycket centralt (jmf. Sundgren 2004). Sundgren (2004) lyfter även fram att män i högre 

grad tillhör täta närverk, medan kvinnor istället tenderar att vara en del av lösa sådana. Om 

detta är fallet med informanterna i min studie går naturligtvis inte att bevisa, men om det 

skulle vara så skulle detta också kunna utgöra en orsak till könsskillnaderna. Det är fullt 

möjligt att de kvinnliga deltagarna genom sina yrken kommer i kontakt med fler personer än 

de manliga, och därigenom tenderar att bli mer standardspråkiga.  

    Angående supradentaler och i>e och y>ö i betonade stavelser var könsskillnaderna inte lika 

tydliga som hos de ovan nämnda variablerna. Förvisso ska det poängteras att de deltagare som 

realiserade minst standardljud av supradentaler inom respektive grupp är män (Fredrik och 

Gustav), samt att den mest utjämnade i den äldre gruppen är kvinna (Karin) (jmf. Sundgren 

2004). Dock var även Karin till största del dialektal i sitt uttal av de undersökta 

konsonantkombinationerna. Dessutom var Oliver i den yngre gruppen här lika 

standardspråkig som kvinnorna Sara och Natalie. I ljuset av detta blir det svårt att dra några 

slutsatser om det här förekommer några könsskillnader inom grupperna (jmf. Sundgren 2004). 

Det mest troliga är istället att Fredrik och Gustav sticker ut som individer från de andra i sitt 

språkbruk. Slutligen var Lars den enda deltagaren som till stor del var dialektal angående i>e 

och y>ö i betonade stavelser. Eftersom han är ensam här utgör även han troligtvis ett undantag 

angående dessa variabler.  
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7. Avslutning 

I denna avslutande del vill jag sammanfatta undersökningens resultat. Syftet med denna studie 

var att undersöka kontinuitet och förändring i uttalsvariation av olika fonologiska variabler av 

småländska hos medelålders och unga vuxna talare på orten Sävsjö. Resultatet visade att 

dialektbruket bland mina informanter till stor del innefattar kontinuitet bland vissa av 

variablerna, men faktiskt också pekar mot en förändring. Den variabel som bäst stod sig hos 

både de äldre och de yngre deltagarna var bakre r. Här måste dock frågan ställas om detta 

beror på dialektal kontinuitet eller om Sävsjö inte längre utgör ett gränsområde för detta ljud? 

I ljuset av tidigare forskning är troligtvis det sistnämnda det korrekta svaret på denna. Vidare 

visade resultatet beträffande realiseringen av supradentaler bland de unga vuxna att 

dialektbruket både upprätthålls och håller på att utjämnas på samma gång. Vad gäller 

konsonantkombinationerna rt och rs var både de äldre och yngre deltagarna i huvudsak 

dialektala, varpå dessa variabler möjligen kan tolkas som dialektmarkörer bland dem. 

Angående rn, rd och rt var den yngre gruppen (utom Gustav), till skillnad från den äldre, till 

störst del standardspråkiga. Emellertid behövs mer material för dessa variabler för att kunna 

dra några slutsatser om detta. Mitt resultat visade att realiseringen av bortfall av r i slutljud 

håller på att utjämnas bland den yngre generationen i Sävsjö, då detta var betydligt mindre 

påtagligt hos de unga vuxna än hos de medelålders. Dock påvisade de unga manliga 

informanterna en viss kontinuitet i detta bruk. Slutligen var både de äldre och de yngre 

deltagarna (förutom Lars) huvudsakligen utjämnade beträffande i>e och y>ö i betonade 

stavelser. Såldes är det fullt möjligt att de dialektala varianterna av dessa ljud hade jämnats ut 

redan hos generationen över de medelålders informanterna. Detta går dock utanför denna 

studies syfte, utan blir något som vidare forskning får utvisa. Till sist visade mitt resultat att 

de manliga deltagarna överlag var mer dialektala än de kvinnliga, samt att de minst utjämnade 

av dessa inom grupperna är män och de mest utjämnade är kvinnor. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning inom detta område (se Svahn & Nilsson 2014; Sundgren 2004). 

Till sist ska jag påpeka att min undersökning både har styrkor och begränsningar. Genom 

att jämföra språkbruket hos två olika generationer av talare på orten Sävsjö har jag kunnat få 

fram ett mönster i dialektbruket på denna ort. Som ovan nämns visar detta att språkbruk både 

innefattar kontinuitet och förändring. För att påvisa hur dialektbruket i Sävsjö står sig på ett 

samhälleligt plan behövs dock ett betydligt större material än de åtta informanter som deltog i 

denna studie. Vidare skulle även fler generationer än den medelålders och den unga vuxna 

behöva undersökas. Hur ser exempelvis dialektbruket ut bland äldre talare i pensionsåldern 
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eller bland tonåringar på högstadiet i Sävsjö? Dessutom skulle det vara intressant att studera 

hur bruket av några av de undersökta variablerna i min studie står sig på andra närliggande 

orter i Småland? Börjar dialektbruket gå mot en utjämning även här? Därtill skulle det vara 

intressant att undersöka gränsen för r-ljudet, som ju i huvudsak realiserades i en bakre variant 

bland mina informanter. Således är det fullt möjligt att Sävsjö inte längre är ett gränsområde 

för detta drag. Med utgångspunkt i detta samt i Elerts (1981) undersökning om att gränsen för 

detta ljud numera går mellan Nässjö och Eksjö skulle det vara av intresse att undersöka 

variabelrealisering av r på dessa platser. Slutligen ska det sägas att även om min studie inte 

ger svar på alla dessa frågor hoppas jag att jag genom denna har brutit ny mark inom 

dialektologins område. Eftersom väldigt få studier har gjorts i modern tid om 

dialektutjämning i Sverige är min förhoppning att jag nu har något att bidra till forskningen 

om detta.   
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