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Sammandrag 

I den här studien undersöks identitet hos geografiskt rörliga unga kvinnor som flyttat till 

Uppsala från olika delar av Sverige. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad 

identitet, dialekt och platsanknytning betyder för informanterna, samt hur de resonerar kring, 

förhåller sig till och ser på sin identitet i förhållande till dialekt och plats.    

Undersökningsmetoden är semistrukturerade enskilda djupintervjuer med tio unga kvinnor 

från olika landskap, i åldrarna 20–30 år. Analysmetoden är en kvalitativ analys av det 

insamlade intervjumaterialet, med utgångspunkt i tidigare forskning om och teoretiska 

perspektiv på bland annat identitet, dialekt kontra standardspråk, plats, språklig förändring 

och mobilitet. 

Resultaten pekar på att dialekt och platsanknytning fyller en viktig funktion för 

informanternas identitetskonstruerande, framför allt i form av koppling till rötter och trygghet 

och en känsla av samhörighet – men de kan också orsaka vara förknippade med stereotyper, 

fördomar och identitetsmässiga konflikter. Dialekten och ursprunget samt förhållningssättet 

till dem blir betydelsefulla på nya sätt efter flytten till Uppsala, på både gott och ont. Slutligen 

visar studien att identifikation med dialekt och plats på ett komplext sätt påverkar hur 

informanterna konstruerar sina identiteter i olika sammanhang och hur de orienterar sig 

framgent i livet.  

 

Nyckelord: dialekt, identitet, plats, platsanknytning, språklig variation och förändring.   
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1. Inledning 

Identitet kan uttryckas och konstrueras på många olika sätt. I denna uppsats riktas fokus mot 

dialektens och platsanknytningens roll i unga och geografiskt rörliga kvinnors 

identitetskonstruerande, och hur de tänker och resonerar kring detta samt dess betydelse för 

dem. Jag vill med denna ingång till ämnet bredda förståelsen för dessa individers 

förhållningssätt till den egna dialekten och hemorten, samt öppna för nya sätt att förstå 

varierande grad av dialektbruk och vad det fyller för funktion i människors 

identitetskonstruerande i vårt senmoderna, globaliserade och urbaniserade samhälle.  

Detta urbaniserade och globaliserade samhälle, präglat av en ökad rörlighet, har sannolikt 

bidragit till den tydliga dialektutjämning mot (regional) standard som har ägt rum under de 

senaste decennierna. De utjämnade dialekterna och den regionala standarden lever dock 

fortfarande och bidrar till människors identitet(er) på olika vis.  

Unga kvinnor som är geografiskt rörliga brukar dock inte förknippas med hög 

dialektalitetsgrad. Dessa individer har snarare kopplats till spridningen av nya drag och setts 

som drivande av språklig förändring, och kvinnor i allmänhet har beskrivits som mer 

standardspråkliga i flera kvantitativa studier (se tex Sundgren 2004, Milroy 1980). Jag vill 

därför med denna kvalitativt inriktade undersökning ta mig ”bakom” detta och ta reda på vad 

dialekt och platsanknytning faktiskt betyder för dessa unga och mobila kvinnor – och skapa 

en bild av mekanismerna som påverkar vår identifikation med dialekt och plats.  

Detta ämnar jag alltså utforska i och med föreliggande studie som fokuserar på geografiskt 

rörliga unga kvinnor som flyttat till Uppsala för att universitetsutbilda sig. Jag vill med 

undersökningens renodlat kvalitativa inriktning fråga informanterna hur de resonerar kring sin 

identitet, i relation till dialekt och platsanknytning. Genom att förena dialektologiska och 

tredjevågssociolingvistiska perspektiv med en etnografiskt inspirerad metod tar jag mig an 

ämnet för att vidga kunskapen om dialekter, plats och identitet i dagens samhälle.  

Studiens inspiration kommer till stor del från Skovse (2018) och Quist (2017) som båda 

utforskar identitet, dialekt och plats ur sociolingvistiska, dialektologiska och etnografiska 

perspektiv – bland annat med utgångspunkt i språkbrukarnas egna tankar om, relation till och 

orientering mot eller från platsen som de kommer ifrån samt till dialekten som förknippas 

med denna geografiska plats. 

Min ansats är inriktad på 10 geografiskt mobila unga kvinnor från olika delar av Sverige. Jag 

är intresserad av hur de själva tänker kring och ser på ämnet, av metaresonemang, 

förhållningssätt, attityder och åsikter – och inte av att kvantifiera bruk av dialektala eller 
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standardspråkliga drag. Jag utgår alltså från det som informanterna själva rapporterar och jag 

kommer att tolka detta i relation till tidigare forskning och teorier inom ämnet. 

En förhoppning med denna uppsats är att kunna bidra till ökad förståelse för de faktorer som 

kan forma identitet(er) kopplat till dialekt och platsanknytning hos unga mobila kvinnor. Jag 

vill med hjälp av det vi redan vet eller tror oss veta i frågan, kombinera med ett angreppssätt 

och en metod som förhoppningsvis skänker nytt ljus eller tillför nya perspektiv på språklig 

variation och förändring. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur geografiskt rörliga unga kvinnor ser på och 

resonerar kring sin identitet i förhållande till dialekt och platsen som de kommer ifrån och 

vilken betydelse varierande grad av dialektalitet och platsanknytning har för dem, utifrån 

såväl tidigare, nutida och framtida perspektiv.  

Ett delsyfte med studien är att utforska och öka förståelsen för identitetskonstruerande kopplat 

till dialekt och platsanknytning hos individer som enligt tidigare forskning inte förknippats 

med detta i särskilt hög grad.  

För att uppfylla studiens övergripande syfte har fyra frågeställningar formulerats, utifrån fyra 

övergripande ämnen. Dessa ämnen kommer att presenteras närmare i kapitel 4.2.1. 

1. Vad har informanterna för relation till hemorten och dialekten som förknippas med 

denna plats? 

2. Hur ser informanterna på sin egen och andras dialekt efter flytten till Uppsala, samt 

hur förhåller de sig till den standardspråkliga varietet som de möter i 

universitetsstaden Uppsala? 

3. Vilken funktion fyller dialekt och platsanknytning för informanternas 

identitetskonstruerande? 

4. Hur ser de på sin framtid, avseende exempelvis bostadsort, arbete och familj? Spelar 

dialektal identitet och platsanknytning in i hur de orienterar sig framgent? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande vis: i kapitel 2 presenteras det teoretiska ramverket och 

det tredje kapitlet innehåller en forskningsbakgrund. I kapitel 4 redovisas material samt den 

metod som jag utvecklat för studien, samt etiska aspekter. I det femte kapitlet presenteras 

studiens informanter och de platser som de kommer från. Kapitel 6 innehåller en redovisning 

av analysresultaten och i det sjunde och sista kapitlet kommer slutsatser, diskussion samt en 

framåtblick.  

 

2. Teoretiskt ramverk 

De teoretiska utgångspunkter som presenteras i detta kapitel utgör en ram för analysen av det 

insamlade materialet. Undersökningen utgår huvudsakligen från de tre benen dialekt, identitet 

och plats. Utgångspunkten är att dessa tre faktorer eller aspekter formar och formas av 

varandra i en slags växelverkan; identitet kan i sammanhanget förstås som en länk mellan 

(varierande grad av) dialektalitet och plats och platsanknytning, men dialekten och 

platsanknytningen formar även en individs identitet(er) och identitetskonstruerande i olika 

sammanhang.  

Detta bildar alltså den teoretiska grund som min undersökningsmetod baseras på och utifrån 

vilken mitt intervjumaterial tolkas och förstås, och förhoppningen är att min kvalitativa ansats 

ska bidra till en djupare förståelse av hur identitet i förhållande till dialekt och plats kan 

konstrueras hos en geografiskt rörlig ung kvinna.  

Jag förstår alltså identitet som i teorin naturligt kopplad till dialekt – eller avsaknad av dialekt 

– och platsanknytning. Jag utgår även från att utomspråkliga faktorer som statusförhållanden, 

samhälleliga normer eller attityder påverkar denna identitet, medvetet och omedvetet. Även 

en individs egna ambitioner, strävanden och förutsättningar bidrar till att forma den.  

Kapitlet inleds dock med att introducera ett senmodernt perspektiv på sociolingvistiken och 

dialektologin med avseende på identitet och identitetskonstruktion, och därefter presenteras 

och diskuteras begreppen dialekt kontra standardspråk, identitet samt plats och 

platsanknytning. 

2.1 Senmoderna perspektiv på sociolingvistik och dialektologi 

Detta delkapitel kommer att behandla den yttre, samhälleliga, kontext i vilken studiens 

informanter befinner sig. Eftersom jag menar att den tid och det samhälle vi lever i präglar oss 

är det relevant att belysa centrala idémässiga strömningar och samhällsutvecklingen i stort. 
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Det senmoderna samhället påverkar och relevantgör identitet som begrepp, varför fokus 

kommer att ligga där i föreliggande avsnitt. Även själva utformningen och angreppssättet i 

föreliggande ”metaresonemangs”-studie kan ses i ljuset av det senmoderna tidevarvet. 

Pia Quist skriver om senmoderniteten i förhållande till språkvetenskapen och 

sociolingvistiken. Hon framhåller att hela vårt samhälle och hur vi förhåller oss till oss själva 

har förändrats bland annat på grund av teknisk utveckling och globalisering. Idag har vi en 

mer komplex omvärld där tradition och identitet omförhandlas, i och med urbanisering och 

växande storstäder och en mer heterogen befolkning. Den så kallade stora berättelsen som 

präglade modernismen är död – och har ersatts av många små berättelser i form av våra egna 

där vi formar våra egna livsstilar (2012:20–21). Modernismen präglades alltså av ett mer fast, 

konstant tillstånd, med en tillhörande berättelse om dess framgång, medan postmodernismens 

samhälle är mindre förutsägbart och mer relativistiskt (2012:21) – vilket har betydelse för 

språklig variation och förändring. 

Även Tore Otterup poängterar i sin avhandling om flerspråkighet att det postmoderna 

tidevarvet under början av 2000-talet inneburit ett mer föränderligt och komplext samhälle än 

någonsin förut (2005:28). Han beskriver även identitet i förhållande till denna föränderliga 

och dynamiska samhällsordning som luckrar upp tidigare förgivettaganden och uppfattningar: 

I dagens samhälle, karaktäriserat av den ”kulturella friställningen”, finns nästintill oändliga 

valmöjligheter när det gäller livsstilar och identitetskonstruktioner. Detta leder till att identitet 

inte längre är något man mer eller mindre växer in i utan är något som det är upp till individen att 

forma själv (Otterup 2005:28) 

Man kan säga att det på både gott och ont är möjligt att forma olika identiteter som man 

önskar, men att det inte nödvändigtvis är enkelt. Centralt för det postmoderna perspektivet är 

att identitetsbegreppet syftar på identiteter i plural ”vilket reflekterar uppfattningen att 

individer och grupper har tillgång till en hel repertoar av olika sociala identiteter att välja 

bland” (Otterup 2005:28). Detta utbud av möjligheter och valfrihet kan innebära både 

frigörelse från gamla normer och föreställningar och ökad individuell frihet att forma sig själv 

och sin framtid – men också en ständig press att navigera bland alla valmöjligheter och fatta 

(rätt) beslut och en avsaknad av sammanhang och rötter (Otterup 2005:29). 

Otterup anlägger ett poststrukturalistiskt perspektiv på språk, som knyter an till det 

senmoderna teoretiska paradigmet: ”Centralt för detta perspektiv är synen på språk som 

symboliskt kapital och som medel för identitetskonstruktion”. Han skriver att detta perspektiv 

passar för att belysa hur olika typer av identiteter (om)konstrueras genom interaktion 

(2005:24). Inom poststrukturalismen betonar man att språk främst består av diskurser och 

betydelser, snarare än system som grammatiska system. Dessa diskurser som utgör språket är 

också med och (re)producerar maktstrukturer och kunskap – och ifrågasätter dem.  
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Vidare betonar Otterup makt- och statusförhållanden mellan olika typer av språkbruk: 

Enligt ett poststrukturalistiskt synsätt är inte alla språk, diskurser eller språkliga varieteter lika 

mycket värda på den språkliga marknaden. Vissa har ett högre värde än andra i enlighet med 

Bordieus (1991) syn på språk som en form av symboliskt kapital (Otterup 2005:24) 

Han understryker dock att detta teoretiska ramverk även betraktar språk som ett utrymme för 

identitetskonstruktion – där diskurser påverkar hur olika identiteter värderas eller uppfattas 

(Otterup 2005:24–25). I detta sammanhang är alltså dialekt och språkbruk tätt sammankopplat 

med identitet, vilket kommer att behandlas närmare i avsnitt 2.3.  

Mot bakgrund av detta kommer jag i det följande att introducera dialekt kontra standardspråk, 

identitet och identitetskonstruktion ur ett språkvetenskapligt perspektiv samt plats och 

platsanknytning, vilket är centrala teman och teoretiska utgångspunkter för denna 

undersökning. Jag kommer dock att inleda med att diskutera och definiera dialektbegreppet, 

eftersom det utgör grunden och ingången till undersökningen. 

2.2 Dialekt och standardspråk 

I följande avsnitt kommer begreppen dialekt, standardspråk och språkattityder att presenteras. 

Jag kommer att ta upp olika aspekter av, bakgrund till och sätt att definiera och förstå 

dialektbegreppet och därefter göra kortare nedslag i standardspråk respektive språkattityder.  

Begreppet dialekt är inte helt oproblematiskt eller enkelt att definiera, inte minst på grund av 

den dialektutjämning som skett under det senaste seklet. En historisk bakgrund till 

dialektbegreppet ges av Svahn & Nilsson, som beskriver modellen från Dahlstedt 1978 med 

följande indelningar av dialektalitetsgrad: neutralt riksspråk, regionalt riksspråk, utjämnad 

dialekt och genuin dialekt (2014:27). Just begreppet genuin dialekt kan sägas ge uttryck för en 

föråldrad syn på dialektbruk, där den mest dialektala enligt vissa kriterier per automatik 

utgjorde den bästa representanten för dialektområdet och ansågs värd att bevara, enligt den 

tidigare rådande nationalromantiska vurmen för den folkliga kulturen och det svenska 

bondesamhället som präglade dialektologin (se exempelvis Bockgård 2011 och Lilja 1996).  

Idag har denna dialektsyn alltmer ersatts av en mer nyanserad bild, där en outjämnad dialekt, 

dvs ett dialektbruk där drag från flera språkliga lager som morfologi, syntax och ordförråd 

finns kvar, snarare benämns som traditionell än genuin (Svahn & Nilsson 2014:16–17). I 

denna undersökning kommer jag dock att använda dialekt i linje med Svahn & Nilssons 

beskrivning, som är en mer samtida approach till begreppet: 

I vår analys har vi använt dialekt övergripande om geografiskt någorlunda bestämbara varieteter 

oavsett om det handlar om ”äldre” dialekter som avviker starkt från standardspråket på flera olika 
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språkliga nivåer eller om det handlar om en regional varietet som kanske endast avviker i fråga 

om prosodi och i enstaka fonologiska drag. (Svahn & Nilsson 2014:16) 

Det är med andra ord inte den så kallade traditionella dialekten som åsyftas, utan dialekt i en 

vidare bemärkelse som skulle kunna beskrivas som ett regionalt placerbart sätt att prata. Med 

regionalt avses här en regional nivå snarare än lokal, eftersom dagens generellt utjämnade 

dialekter ofta inte kan placeras lokalt särskilt lätt. Jag anser att denna definition är 

ändamålsenlig för föreliggande undersökning, eftersom det är själva uppfattningen om dialekt 

och dess innebörd för informanterna snarare än den precisaste begreppsdefinitionen som är 

föremål för mitt undersökningsintresse. På så vis kan man säga att denna studie bär 

folkdialektologiska drag (se tex Wikner 2019), även om syftet inte är att ta reda på attityder 

om dialekter i allmänhet, utan att ta fasta på personliga erfarenheter, resonemang och 

identitetsfrågor kopplat till dialekt och plats.  

För att visa på dialektbegreppets definitionsmässiga bredd vill jag även ta upp två andra 

auktoritetstunga källors definitioner. I Nationalencyklopedins definition nämner man, förutom 

den geografiska aspekten, de olika språkliga nivåer som utgjort utgångspunkt vid indelning 

och klassificering av olika dialektdrag. Förenklat kan denna princip beskrivas på följande sätt: 

ju fler språknivåer med dialektala varianter, desto högre grad av dialektalitet: 

dialekt (grekiska diaʹlektos ’samtal’, ’sätt att tala’, av dialeʹgomai ’samtala’), språkvariant som 

talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken. En 

dialekt skiljer sig från standardspråket liksom från angränsande dialekter. Skillnaderna kan gälla 

språkdrag på alla nivåer: fonologisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå. Synonymer 

för dialekt är bl.a. folkmål, bygdemål, landsmål, munart (tyska Mundart) och allmogemål. [egen 

fetstil] (NE, dialekter)  

Institutet för språk och folkminnen tar fasta på en annan aspekt av begreppet i ett svar på 

frågan ”Vad är en dialekt?”, nämligen svårigheterna med att skilja olika dialektområden från 

varandra, och inte primärt dialekterna i sig:  

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område. Det är 

den enklaste definitionen, men i själva verket är det inte alltid så självklart var gränserna 

mellan olika dialekter går. [egen fetstil] (ISOF 2017a) 

Ett annat sätt att förstå och beskriva begreppet dialekt återfinns i Anna-Malin Karlssons 

språkspalt i Svenska Dagbladet: ”Dialekter ’finns’ alltså inte, utan skapas och formas av sina 

talare” (2014), vilket kan ses som en socialkonstruktivistisk och något svårfångad definition – 

men också en förklaringsmodell som lämpar sig väl för studier som intresserar sig för just 

konstruerande av olika identiteter med hjälp av språket.  

Det motsatta perspektivet på språkliga varieteter, essentialism, handlar om att språk har 

inneboende egenskaper och faktiskt ”finns”, för att återknyta till Karlssons resonemang. 

Josephson skriver om den essentialistiska synen på dialekter, som visserligen tillåter 
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språkförändringar och variation – men att dessa variationer då har sina egna essenser. Denna 

syn kan bidra till att språket eller dialekterna i sig prioriteras högre än språkbrukarna eller 

dialekttalarna, och leda till en språkvård och språkpolitik med fokus på normering och 

kulturarvsbevarande snarare än att värna språklig mångfald och jämlikhet (2018:64–66).  

Dialektforskningen har historiskt sett präglats av en essentialistisk syn. Man talade under lång 

tid om ljudläror och man ville kartlägga dialekter i sin ursprungligaste form. Den 

essentialistiska ansatsen har sannolikt bidragit till att många folkmål och dialekter blivit 

synnerligen väldokumenterade, så även om denna språksyn kan tyckas otidsenlig idag finns 

det anledning att nyansera ”konflikten” mellan det socialkonstruktivistiska perspektivet och 

essentialismen. Ibland kan det vara relevant att hänvisa till dialektdrag och språkliga 

egenskaper som förknippas med en viss geografisk plats, och ibland är det mer relevant att 

belysa språkbrukarens aktiva konstruerande av (språklig) identitet. I föreliggande 

undersökning väger det senare över, men jag menar att det inte är fruktbart att helt förneka att 

dialekter ”finns” utan att för den delen reproducera föråldrade synsätt eller totalt dekonstruera 

fungerande förklaringsmodeller. 

Det är sammanfattningsvis ett mångfacetterat begrepp med historiska anor från en tid då en 

annan syn på det traditionella rådde, och det är inte helt enkelt att definiera vad dialekt 

faktiskt innebär i dagens till stor del utjämnade dialektsituation. I dagens språksamhälle kan 

frågor om vad som ska rymmas i det moderna dialektbegreppet ställas och diskuteras. Detta är 

frågor för framtida studier, men sammanfattningsvis är dialektologin ett högst dynamiskt fält 

som inte fastnat i gamla historiska hjulspår utan ställer nya frågor och utvecklas i takt med 

samhället i stort. I det följande kommer begreppet standardspråk, i kontrast till dialekt, att 

presenteras och diskuteras.  

2.2.1 Standardspråk 

Det är i sammanhanget relevant att ta upp såväl dialekt som avsaknad av dialekt och 

standardspråk, eftersom de båda bidrar till att forma den språkliga eller dialektala identiteten 

hos en individ. Oavsett hur dialektal eller standardnära man konstruerar sig behöver man 

sannolikt förhålla sig till standardspråket på olika vis och i olika kontexter. 

När man talar om standardspråk, ofta kallat rikssvenska i vardagligt tal, brukar man avse den 

så kallade öppna prestigen, den nationella nivåns statusvarietet som används i mer formella 

sammanhang och lärs ut i skolor. Nationalencyklopedin definierar begreppet standardspråk i 

motsats till dialekter och som en varietet som är ”allmänt accepterad och stilistiskt neutral” 

(NE, standardspråk).  
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Bijvoet beskriver standardspråk som en varietet som tillskrivs eller förknippas med makt, 

pengar & (ut)bildning (131:2013), och Svahn & Nilsson diskuterar att standardspråk inte är 

helt lätt att få grepp om, särskilt med tanke på att det är en något idealiserad som faktiskt talas 

i någon större utsträckning. De landar i att använda standardspråk ”som en överregional 

neutral form” som inte är geografiskt placerbar (2014:29–30).  

Regional standard däremot, handlar om en standardiserad och utjämnad regional varietet, 

exempelvis det sydsvenska målet i Skåne med särdrag som bakre r som skiljer den regionala 

standarden från den nationella. Den regionala standarden är alltså en accepterad och regionalt 

färgad varietet som är gångbar i många olika kontexter (NE, regionalt standardspråk), men 

som ändå går att placera geografiskt. Den regionalt placerbara varieteten som diskuteras i 

avsnitt 2.2 skulle även kunna benämnas regional standard, då de i många avseenden kan 

betraktas som synonyma begrepp. 

I praktiken är alltså det få som faktiskt talar (nationellt) standardspråk (se exempelvis Svahn 

& Nilsson 2014:29), men det står klart att standard är tätt sammankopplat med neutralitet, 

prestige och formalitet i många sammanhang. Men mellan det språk som människor talar och 

detta ”idealiserade” standardspråk finns utrymme för en rik språklig variation – som i sin tur 

formar och formas av värderingar, fördomar och attityder. I nästa avsnitt kommer därför ett 

nedslag i språkattityder att göras.  

2.2.1 Språkattityder 

Ellen Bijvoet skriver om attityder till olika sätt att prata som fyllt med varierande 

associationer, föreställningar och stereotyper (2013:122). Ofta har standardnära tal varit 

förknippat med bättre utsikter vid exempelvis rekrytering, och icke-standardnära varieteter har 

kopplats till lägre förväntningar vid studier. Hon sammanfattar attityder till språk som 

”värderande inslag gentemot olika språkliga varieteter” (2013:128) och betonar språkbrukets 

roll som identitets- och grupptillhörighetsmarkör. Olika varieteter kan vara kopplade till mer 

eller mindre ”fina” eller trevliga associationer, eller till olika typer av sociala konventioner 

inom olika grupper i samhället (2013:129–130). Detta formar hur vi ser på talarna av olika 

varieteter, och inte till språket i sig, vilket är en viktig distinktion som Bijvoet gör (2013:131).  

Bijvoet diskuterar fenomenet öppen kontra dold prestige, som uttrycker status respektive 

gemenskap och solidaritet. I vissa grupper är exempelvis slang en solidaritetsmarkör och 

innehar därmed dold prestige i den kontexten. Denna skiljelinje, mellan status och solidaritet, 

kan vara svår men viktig att förhålla sig till (Bijvoet 2013:131–132). 

Kopplat till prestige kan markerade drag nämnas. Att ett dialektalt eller språkligt drag är 

markerat innebär att det står ut (från det resterande talet) i den givna kontexten (Svahn & 
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Nilsson 2014:32). Detta kan å ena sidan leda till att talare undviker dem, men å andra sidan 

kan de också bli en resurs som plockas fram för att signalera en viss typ av identitet, tex en 

lokal markör: ”Dessa språkliga drag förknippas så starkt med en viss dialekt att de kan 

användas för att språkligt markera tillhörighet och solidaritet med platsen där dialekten hör 

hemma” (Svahn & Nilsson 2014:33). Man kan alltså tänka sig att talarna som använder 

markerade drag kan möta negativa attityder, men att själva användandet av draget är ett sätt 

att ”återta” det och omdefiniera det.  

Olika dialektala varieteter värderas även olika högt i attitydundersökningar. Generellt kan 

man säga att de i norr och i Göteborgsområdet varit populärast enligt olika studier och 

opinionsundersökningar som gjorts. Även faktorer som kända personer med dialektal klang 

kan påverka gemene mans attityder och inställning till olika dialekter (ISOF 2017b). 

Expertkommentatorn Hanna Marklund från Skellefteå och artisten/författaren Annika 

“Säkert!” Norlin från Östersund är två exempel på utpräglat ”norrländska” dialekttalare i det 

offentliga som sannolikt bidrar till att forma de folkliga dialektattityderna. En annan dialektal 

profil som når en stor publik är youtubern Joakim Lundell från Vadstena. Man kan tänka sig 

att hans räckvidd hos framför allt unga personer skulle kunna påverka allmänhetens 

uppfattning om den östgötska klangen på sikt, och fylla den med nya betydelser. 

Sammanfattningsvis formar språkattityder hur vi ser på talarna av olika varieteter – och 

sannolikt i förlängningen även hur talarna ser på sig själva och sin identitet. I nästa delavsnitt 

kommer därför identitetsbegreppet att presenteras närmare. 

2.3 Identitet ur ett språkvetenskapligt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras identitet som begrepp, ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Jag 

utgår som tidigare nämnt från att identitet såväl innefattar som formas av dialekt, plats och 

platsanknytning (platsbegreppet kommer att presenteras i 2.4). Dialekt och platsanknytning 

kan förstås som både uttryckssätt och ”variabler”, vilket innebär att en identitet rent konkret 

kan uttryckas eller förstärkas genom att exempelvis prata mer eller mindre dialektalt men 

också att de är faktorer som formar identiteten på olika vis och som en individ kan behöva 

förhålla sig till. 

I ljuset av det senmoderna tidevarvet är det angeläget att behandla identitetsbegreppet, som 

blivit alltmer centralt i förståelsen av oss själva och vår omvärld. Ett sätt att betrakta 

identitetsbegreppet är som ett samspel mellan ett konstruerande och interaktionsbaserade 

förhandlingar; att interagera med andra är att förhandla en viss identitetskonstruktion (Quist 

2012:55). I denna uppsats kommer identitet främst att användas i enlighet med ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket jag kommer att återkomma till i detta avsnitt. 
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Identitet är ett komplext och något flyktigt begrepp, men ett sätt att ringa in det är att betrakta 

det som ”et bidrag til at begrebsliggöre komplekse processer der har med forholdet mellem 

individet og det sociale at göre” (Quist 2012:72). Det kan även delas upp i å ena sidan den 

enskilda individens bild av sig själv, bakgrund och historia, å andra sidan som någonting 

performativt. Med andra ord kan det både vara något som man är eller har – och någonting 

som man gör. 

Inom social identitetsteori utgår man från att det finns olika makt- och statushierarkier i 

samhället, och dessa består av kategorier som man kan tillhöra på olika vis (Quist 2012:61). 

Detta aktualiserar frågor som: Hur identifierar vi oss med de olika kategorierna? Hur närmar 

vi oss dem eller tar avstånd ifrån dem? Hur hänger individens självupplevda sociala 

identifikation ihop med olika grupptillhörigheter? Dessa hierarkier och kategorier kan också 

förklara mönster för anpassning till andra talare, för att öka eller minska det sociala avståndet 

i och med identifiering med eller avståndstagande (2012:62). Detta kan också förklara 

språkliga hierarkier i samhället, varför vissa varieteter skattas högt och andra lågt, och Quist 

skriver att ”sprogholdningerne reflekterer bredere gruppestatusforhold i samfundet” 

(2012:62), vilket är en utgångspunkt i föreliggande uppsats. 

Quist tar också upp begreppet persona som ett sätt att konkretisera det luddigare 

identitetsbegreppet, och kan ses som ett slags stilistiskt angreppssätt till identitet eller en 

social roll (2012:78–79). Detta kan vara ett givande sätt att förstå identitetskonstruktioner i 

olika kontexter, exempelvis i formella sammanhang där de egna identitetsuttrycken anpassas 

efter den specifika situationen. 

Inom sociolingvistiken och dialektforskningen har identitet kommit att bli ett alltmer centralt 

begrepp. Man kan säga att begreppet har utvecklats från att ha använts indirekt om en sorts 

enhetlig gruppidentitet baserat på bestämda variabler som ålder, bostadsort, kön eller 

socialgrupp, till att numera beteckna en syn på identitet som ett aktivt konstruerande som 

individen själv har makt över, oavsett dessa tidigare nämnda faktorer.  

Begreppet identitet inom sociodialektologin skulle även kunna beskrivas som identifikation 

med (och då underförstått även avståndstagande från) eftersom man menar att individer visar 

sin orientering från eller mot det lokala genom sättet de talar. Identiteten är inte låst till en 

förutbestämd kategori som ålder som individen själv inte kan påverka, utan den handlar i 

sammanhanget snarare om de språkliga drag som man använder för att betona en 

identifikation med någon eller något, exempelvis en grupp eller en plats. 

I fråga om begreppet identitet är det även relevant att beröra det essentialistiska perspektivet 

kontra det socialkonstruktivistiska. Man kan säga att det funnits en syn på identitet som haft 

essentialistiska förtecken, där man utgått från en sorts ”medfödd” och beständig kärna 
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(Otterup 2005:27), men inom ett socialkonstruktivistiskt ramverk ”finns” det dock inte några 

givna psykologiska eller sociala verkligheter eller identiteter, utan dessa konstrueras ständigt 

genom interaktion: ”Begreppet identitet ska därför inte förstås som ett tillstånd, utan som 

något flexibelt, situationellt och utbytbart” (Otterup 2005:27–28). 

Identitet(er) ska alltså förstås som något dynamiskt och som konstrueras och får betydelser i 

olika sammanhang; identiteten är inte statisk och oföränderlig, utan beror på hur individer 

använder olika resurser, som kan vara allt från sätt att prata och föra sig till attribut som 

kläder, för att framhäva olika delar av sin(a) identitet(er) i olika kontexter (Nilsson & Nylund 

Skog 2019:206). 

Personer som ingår i en specifik kontext eller gemenskap kan dock vara överens om själva 

gruppen eller området de tillhör, utan att för den delen orientera sig mot dessa eller 

omgivningen på ett likartat sätt, skriver Penelope Eckert:  

Different people in a given community will view the boundaries differently, use different parts of 

the community, and participate in the surroundings differently. These differences will result in 

different patterns of contact, which have implications for linguistic influence (Eckert 2004:109) 

Det är alltså viktigt att poängtera att konstruerandet av identitet inom en grupp eller ett 

område kan se ut på olika sätt för olika personer i gruppen eller området i fråga, och detta kan 

ha implikationer för den språkliga variationen inom gruppen eller området.  

I detta avsnitt har identitetsbegreppet presenterats, och det kan sammanfattningsvis beskrivas 

som dynamiskt, kontextberoende och interaktionsbaserat. I nästa delkapitel kommer det tredje 

och sista teoretiska benet, plats och platsanknytning, att introduceras. De geografiska 

platserna som studiens informanter kommer ifrån utgör inte bara olika dialektområden, utan 

även olika typer av platser. Detta kommer att beskrivas närmare i avsnittet som kommer 

härnäst. 

2.4 Plats och platsanknytning 

I denna del presenteras en teoretisk grund och en bakgrund till begreppet plats. En 

utgångspunkt i förståelsen av begreppet plats är att det kan delas upp i två delar: space 

respektive place. I denna korta inledande beskrivning utgår jag från Tuan 1977.  

I den tudelade uppdelningen av platsbegreppet kan man säga att space är den mer abstrakta av 

de två, och syftar på en allmän rumslighet och ett fysiskt utrymmes utformning och så kallade 

affordanser. Affordanser kan beskrivas som ”the perceived and actual properties of the thing, 

primarily those fundamental properties that determine just how the thing could possibly be 
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used” (Norman 2013:15) och besvarar frågan om vad ett utrymme, en plats (space), erbjuder 

för sorts möjligheter.  

Exempel A. Space kontra place. 

(A)  Det finns gott om plats (space) – men är det en plats (place) för mig där jag känner mig 

som hemma? 

Place är på sätt och vis den mer konkreta platsen som fyllts med betydelser. Place blir alltså 

till när space fylls med betydelse – med värden som trivsel och anknytning eller otrygghet och 

begränsningar. Upplevelsen av den fysiska platsen, dess omgivning och affordanser påverkar 

platsens betydelse och associationer för människor. De båda delarna måste med andra ord 

förstås tillsammans, i relation till varandra (Tuan 1977:6). I denna uppsats syftar jag främst på 

place när jag talar om plats, dvs den socialt, kulturellt, historiskt och symboliskt präglade och 

laddade platsen som individer har relationer till eller uppfattningar om. 

2.4.1 Plats som teoretiskt begrepp 

David Britain skriver i en artikel från 2013 att plats inom sociolingvistiken länge sågs som en 

sorts självklar fond på vilken dialekter och språklig variation målas upp, utan behov av att 

problematiseras eller teoretiseras i sig (Britain 2013:364). Under denna tid, som till viss del 

överlappade med den så kallade traditionella dialektologin, ägnade man sig till stor del åt 

deskriptiv forskning med fokus på regioner, dialektområden och dialektområdesgränser. 

Making few demands on social theory of any kind, it treated space, at least in its initial forms, as 

the blank canvas on which dialectological findings could be mapped. Although traditional 

dialectology is often portrayed as one of the earliest forms of geolinguistics, it has largely made 

a cartographical rather than geographical contribution to the discipline. The role of space is largely 

reduced to that of data presentation on maps (Britain 2013:366) 

Hur ska man då förstå platsens betydelse rent teoretiskt, i en språkvetenskaplig och 

sociolingvistisk kontext? Enligt Britain (2011) kan man ta sig an begreppet i termer av 

spatiality, eller rumslighet, som jag valt att översätta det till. Rumslighet är en tredelad 

förståelse av plats: det består av de fysiska aspekterna som avstånd, de sociala aspekterna som 

vi människor skapar samt de psykologiska som syftar på våra förnimmelser av dessa två 

tidigare nämnda delar av platsbegreppet (Britain 2011:72). Dessa tre aspekter av rumslighet är 

dock i ständig förändring, och Britain tar London som exempel på en plats vars lingvistiska 

utveckling inte kan förstås utan att ta i beaktande platsens historia, förändring och framför allt 

migration (2011:72). 

Spatiality is therefore an ever-evolving combination of the physical, the social and the perceptual 

with none able to exist independently of another. An understanding of spatiality, I would want to 

argue, plays a crucial role in understanding how dialectological processes end up producing the 

rich and ever-evolving tapestry of language variation in society (Britain 2011:73) 
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Det finns med andra ord fog för att betrakta rumslighet som en dynamisk process snarare än 

någonting statiskt. Dessa processer skapas och formas av våra vardagliga rutiner och 

aktiviteter – och förutsättningar för rumslighet respektive rörlighet är ofta sammankopplat 

med våra positioner i samhället och sociala roller. Han menar att vi inte kan betrakta det 

rumsliga som separat från det sociala, språkliga eller historiska, eftersom de är komplext 

sammanvävda i en mångfacetterad verklighet (Britain 2011:87–88). 

Britain framhåller att flertalet studier har pekat på att kvinnor ofta leder språklig förändring i 

mer standardspråklig riktning, vilket han menar skulle kunna kopplas ihop med skillnader 

mellan män och kvinnor avseende rumslighet och platsanknytning. Holmes 1997 (citerad i 

Britain 2011:80) skriver att kvinnors sysselsättning, oavsett om det gäller jobb eller fritid, ofta 

innebär mer och fler typer av social interaktion än mäns. Enligt detta resonemang utgår man 

från att kvinnor i större utsträckning än män handlar (exempelvis mat) och interagerar med 

personalen, för samtal med skolan och sköter familjens myndighetskontakter (Britain 

2011:80). Om man har huvudansvaret för hem och barn är det inte orimligt att anta att detta 

innebär andra rörelsemönster i vardagen och en särskild typ av interaktion. Även direkta 

ojämlikheter mellan könen i tillgången till rörlighet kan påverka en individs förutsättningar 

för interaktion.  

Ett exempel på en studie där plats spelar en framträdande roll är Johnstone m.fl 2006 

(refererad i Britain 2010:155), där dialektdrag som kommit att starkt förknippas med en 

specifik plats, i detta fall Pittsburgh, anammats som en resurs för att signalera en lokal 

”pittsburghsk” identitet. Dialektdragen i fråga var tidigare inte huvudsakligen förknippade 

med staden, utan med arbetarklass och män. Omstöpningen av den lokala pittsburghska 

identiteten i och med mediaexponering och användning av dragen i identitetsskapande syften 

har även förstärkts av exempelvis försäljning av prylar som tröjor och muggar med 

dialekttryck. Dessa faktorer har bidragit till att de tidigare köns- och klassförknippade dragen 

numera kommit att associeras med platsen Pittsburgh (Britain 2010:155). 

Pia Quist (2017) slår ett slag för platsens betydelse i modern dialektologi, men understryker 

att en så kallad ”språk-kropp-plats”-koppling inte bör reproduceras oreflekterat: 

Det er klart at vi som dialektforskere ikke bevidstløst må reproducere koblingen mellem sprog, 

krop og sted. Vi må være reflekterede over koblingen, vide hvad det er vi gør, når vores 

beskrivelser tager udgangspunkt i stedsstabile såvel som mobile sprogbrugeres sprog (Quist 

2017:69) 

”Språk-kropp-plats”-kopplingen menar hon finns och återskapas av språkbrukarna själva, 

varför hon vill argumentera för att vi måste ta reda på mer om språkbrukares faktiska 

relationer och attityder till de platser som de kopplas till, och undersöka deras förbindelser till 
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platser i termer av social orientering och identitet – snarare än att se plats som en 

förgivettagen utgångspunkt (Quist 2017:69). 

2.4.2 Lokalanknytningsindex 

Ett konkret exempel på platsens betydelse och hur detta kan mätas är index of local 

attachment, som introduceras i en artikel av Malene Monka, Pia Quist och Astrid Ravn 

Skovse (2020). Index of local attachment, eller lokalanknytningsindex, är en kvantitativ 

modell som mäter graden av platsanknytning hos individer. Denna modell tar fasta på 

språkbrukares användning av dialektala drag och icke-standardspråkliga drag och anknytning 

till en plats, genom att relatera den språkliga variationen till de platser de bott på och har 

kopplingar till. Författarna förespråkar att man närmar sig platsens roll i dialektforskningen på 

ett sätt som tar i beaktande det historiskt präglade förhållandet som faktiskt tycks finnas 

mellan talare, språkliga varieteter och platser även i den globaliserade och mobila samtiden 

(Monka m.fl. 2020:174). 

De presenterar en tabell som illustrerar historisk, nutida och framtida anknytning till en plats – 

både mentalt och rent praktiskt (Monka m.fl. 2020:178). Alla tre perspektiv spelar in för att 

avgöra lokalanknytningsindex. Exempel på faktorer som påverkar denna platsanknytning är 

exempelvis föräldrars bakgrund, tidigare bostadsorter, plats där fritidsaktiviteter äger rum, 

plats där vänner befinner sig samt var man ser sig själv i framtiden (Monka m.fl. 2020:178). 

Dessa perspektiv har tagits i beaktande såväl vid utformningen av frågeställningar, 

intervjufrågor samt utgör en tolkningsram min analys av intervjumaterialet. Utgångspunkten 

för denna uppsats är alltså att dessa tidigare, nuvarande och framtida praktiker och 

orienteringar formar platsanknytning och identitet i varierande utsträckning. 

2.4.3 Nätverksteorin 

Ett annat sätt att betrakta individers lokal- och platsanknytning är i termer av nätverk. 

Nätverksteorin, som brukar tillskrivas Lesley Milroy (1980), kan beskrivas som ett sätt att 

mäta hur tätt kopplade människor i ett samhälle är till varandra, vilket ger olika implikationer 

och konsekvenser för språklig variation och förändring. Det har visat sig att kvinnor i högre 

grad ingår i löst sammansatta nätverk eller är lösare kopplade till nätverken som de ingår i, 

och detta brukar läggas fram som en förklaring till att kvinnor som grupp ofta setts som mer 

standardnära och gått i bräschen för nya drag, så kallade novationer. 

Ett nätverk kan även beskrivas som en mekanism som upprätthåller sociala förhållanden som 

utbyte av varor och tjänster, men också fördelning av skyldigheter och rättigheter (Milroy 

1980:47). Ett nätverk med hög densitet kan sägas fungera som en sorts normbevarande 
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struktur. Det är dock sannolikt att urbanisering och industrialisering bidrar till att ”späda ut” 

traditionellt sett täta nätverk och accelerera standardisering och dialektutjämning (Milroy 

1980:185).  

Milroy tar även upp kvinnors roll i nätverksteorin, och ger en tänkbar förklaring till varför 

kvinnor ofta är mer standardnära och anammar nya drag i större utsträckning än män: ”The 

absence of a parallel social function [...] for women, leaves the way open for them to lead the 

change” (1980:190). Eftersom kvinnor inte ”tillåts” uttrycka lojalitet och tillhörighet på 

samma vis som män vänder de sig till den standardnära prestigen och utvecklingen av nya 

drag. 

2.4.4 Stad och land 

En utgångspunkt i denna studie är att platser, liksom språklig identitet och dialektala 

varieteter, kan förstås i termer av hierarkier och sociala indelningar, varför undersökningens 

informanter valts ut bland annat på grundval av var i Sverige de kommer från. Att komma 

från eller förknippas med vissa platser (och tillhörande dialektområden) kan innebära större 

stigmatisering och negativ laddning än andra. I Sverige kan man till exempel tänka sig stad 

kontra landsbygd och norr kontra syd som väsentliga skiljelinjer för olika typer av makt, 

materiella resurser och ”kapital” i samhället – som i sin tur formar uppfattningar och attityder 

till dessa platser (se exempelvis Björling & Fredriksson 2018 om relationen mellan stad och 

land). 

Jag vill därför lyfta in ett teoretiskt perspektiv på plats med utgångspunkt i motsatsparet stad 

och landsbygd, eftersom det kan ge insikter och möjliga tolkningsramar för det som 

informanterna i denna studie beskriver som lantliga dialekter eller att orientera sig mot en 

större stad med större utbud och möjligheter. Förhållandet mellan stad och landsbygd har 

förändrats i och med det moderna samhällets utveckling – men det är sannolikt fortfarande en 

inte obetydlig faktor som spelar in i platsidentifikation. Graden av lantlighet eller urbanitet 

som platser och språkliga varieteter förknippas med spelar alltså roll.  

Barbara Ching & Gerald W Creed skriver om uppdelningen stad kontra landsbygd, rural 

kontra urban. Denna dikotomi menar de kan spela in i och forma många människors 

erfarenheter på olika sätt (1997:2). De skriver att man så att säga ”lever” sin platstillhörighet 

genom olika typer av resurser, exempelvis den musik man lyssnar på, kläder eller andra 

uttryck som i varierande grad förknippas med stad eller landsbygd (1997:3). De argumenterar 

för att det funnits en avsaknad av perspektivet plats och platsidentifikation i identitetspolitiska 

och intersektionella diskussioner och analyser och typen av plats som vi kommer ifrån eller 

förknippas med har betydelse för våra erfarenheter som människor. 



 

20 
 

Ching & Creed menar att de faktiska fysiska platserna landsbygd respektive stad kan 

glömmas bort när man talar i abstrakta termer som space och place, och de argumenterar för 

en medelväg där plats både kan vara metaforiskt, abstrakt och teoretiskt men också syfta på en 

sociokulturellt laddad fysisk plats (1997:7). 

De beskriver även något som ofta är ett dilemma i dagens urbaniserade samhälle: till och med 

de främsta förespråkarna för en mer rural livsstil och de som värnar landsbygden förknippar 

det urbana med utveckling och sina barns framtid och ekonomisk stabilitet. Man upplever att 

man måste söka sig mot städerna för att bli någon och utbilda sig, även om man själv 

förespråkar ett liv på landet (Ching & Creed 1997:18). De sociala hierarkierna präglar alltså 

synen på olika platser och formar vår tillvaro och framtidsorientering på olika vis. De menar 

också att det urbana kan knytas till det akademiska; att bli intellektuell och akademiskt 

utbildad har associerats med en hegemonisk urbanitet. 

Mot bakgrund av detta kan informanternas utsagor, metaresonemang och förhållningssätt till 

sina respektive hemorter förstås och tolkas. En plats är mer än endast en fysisk plats – den 

bidrar till att forma oss och våra identiteter och ger oss unika perspektiv på tillvaron.  

 

3. Forskningsbakgrund 

Jag kommer i detta kapitel att presentera dels en kortare bakgrund till och översikt över de 

sociolingvistiska vågorna, dels nyare forskningsresultat för att sätta in studien i ett 

språkvetenskapligt sammanhang. Denna forskningsbakgrund utgör även en grund att stå på i 

mina tolkningar i min analys. Hur förhåller sig föreliggande studies resultat till de 

forskningsresultat som finns – eller saknas – om unga kvinnor, dialekt, platsanknytning, 

språklig förändring och identitet? Forskningsbakgrunden ska inte ses som uttömmande, utan 

som en presentation av studier som undersökt ämnen som språklig variation och förändring, 

plats, identitet, geografisk mobilitet samt tidigare sociolingvistiska studier som utgjort en 

inspiration för denna uppsats.  

Inom sociolingvistiken brukar man tala om tre vågor, eller tre paradigm med olika 

metodologiskt och teoretiskt fokus. Den första vågen präglades av framför allt kvantitativa 

studier och variabelanalys, med Labov som en central gestalt (Eckert 2012:88). Den andra 

vågens sociolingvistik vidareutvecklade dessa perspektiv, men fokuserade mer på 

etnografiska metoder, i exempelvis Eckerts egen jocks- och burnouts-studie (2012:91–92). I 

detta paradigm var förståelsen av kopplingen mellan användande av en viss sorts språkbruk 

och talarens sociala tillhörighet central (Skovse 2018:16).  
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Dialektforskningen har likt sociolingvistiken haft olika teoretiskt och metodologiskt fokus, 

och rent historiskt har den traditionellt intressantaste informanten för dialektforskare varit den 

äldre mannen på landsbygden som bott hela sitt liv på samma plats. Akronymen NORM, som 

står för non-mobile, older, rural och male, och myntades av Chambers & Trudgill (1998, 

refererad i Svahn & Nilsson 2014) för att beskriva denna ideala informant. 

Man skulle kunna hävda att intresset för NORM-mannen historiskt inneburit att exempelvis 

kvinnors språk och kultur hamnat i skymundan vilket såväl Svahn (2006) som Lilja (1996) 

skrivit om. I allmänhet har insamlandet av dialektologiskt arkivmaterial och tidiga studier 

varit präglade av att dokumentera männens sfärer och sätt att prata (se Lilja 1996). Mot 

bakgrund av detta menar jag att det är angeläget att rikta dialektologiskt fokus mot just de 

unga och mobila kvinnorna. 

Inom ramarna för den sociolingvistiska våg i vilken denna uppsats placerar sig, betraktas 

talare som aktiva i sitt identitetskonstruerande, där stilistiska val av individen kan användas i 

olika sammanhang (Eckert 2012:97–98). Man kan tala om språklig variation som en så kallad 

performativ praxis, något som aktivt görs av individen (Skovse 2018:16). Quist (2017:65–67) 

invänder dock mot vissa aspekter av tredjevågsanalyser inom dialektforskningen, och 

förespråkar en ytterligare våg för att relevantgöra och bättre fånga dialektologin i det 

senmoderna tidevarvet, och talar om så kallad rekonstruktivism – som motsats till 

dekonstruktivism som hon menar att den tredje vågens konstruktivism borde kallas. Detta 

skulle kunna beskrivas som en balans mellan klassisk socialkonstruktivism 

(dekonstruktivism) som gärna plockar isär kategorier, och definitioner och en ”ny” sorts 

socialkonstruktivism (rekonstruktivism) som intresserar sig för vilka betydelser för 

språkbrukaren exempelvis plats eller dialekt har istället för att upplösa kategorierna. 

3.1 Språklig variation, identitet och plats 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som rör språklig variation, plats och/eller identitet 

på olika vis att presenteras. Detta för att ge en introduktion till studier som gjorts inom dessa 

ämnen och haft betydelse för denna undersöknings utformning.  

En studie som förenar dialektologiska, interaktionslingvistiska och tredjevågssociolingvistiska 

perspektiv med influenser från humangeografi, mobilitetsteori och urbansociologi är Astrid 

Ravn Skovses avhandling. I denna studie undersöks kopplingen mellan språk, plats och 

mobilitet, med utgångspunkt i de två orterna Bylderup och Vollsmose. Skovse intresserar sig 

för unga informanters dialektala och regionala drag respektive drag som förknippas med 

multietniskt ungdomsspråk (2018:274).  
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Skovse finner att ungdomarna i landsbygdsorten Bylderup talar förhållandevis dialektalt, 

vilket kan kopplas till faktorer som kön, familjens historiska koppling till orten, en positiv 

lokalanknytning som värderas högt samt en vilja att bo kvar på orten även i framtiden. Att 

använda dialektala drag i Bylderup verkar alltså vara kopplat till orientering mot och 

solidaritet med det lokala – de använder dialektala drag för att konstruera en lokal identitet 

(2018:274). 

I förorten Vollsmose däremot använder informanterna få regionala drag, men regionalt färgad 

intonation och så kallade ”multietniskt ungdomsspråksdrag” används i stor utsträckning. Den 

regionala, fynska, intonationen återfinns hos de informanter som har och har haft mycket 

kontakt med ungdomar som inte bor i Vollsmose. Drag som förknippas med multietnisk 

ungdomsstil verkar vara vanligast bland killarna som använder dessa drag för att konstruera 

en identitet som är lokal, men också ung, ”cool” och urban – oavsett framtida orientering 

(Skovse 2018:274). 

Även Ulla-Britt Kotsinas (2004) har intresserat sig för unga människors språk, och skriver i 

Ungdomsspråk om språk som identitets- och grupptillhörighetsmarkör, på såväl en medveten 

som omedveten nivå hos individen. I olika situationer åberopas olika tillhörigheter och sociala 

roller, som kan utgöras av allt från kön och ålder till socialgrupp eller subkultur. Även 

regionalt ursprung kan markeras eller döljas genom det språk man talar – och det språk man 

av olika anledningar väljer att inte tala (2004:19). I studien visar det sig att exempelvis 

informanter med stark identifikation med kompisgänget å ena sidan kan använda det så 

kallade ungdomsspråket som en solidaritets- och lojalitetsmarkör, å andra sidan kan det 

användas som en markör för avståndstagande för andra informanter, exempelvis de mer 

studieinriktade individerna (2004:157).  

En annan studie med identitet i fokus är Dialekter, platser och identiteter. Språk- och 

kulturvetenskapliga förklaringar till språklig förändring och stabilitet i Torsby och Edsbyn. I 

denna studie undersöker Jenny Nilsson & Susanne Nylund Skog dialektförändringsprocesser i 

de två – till synes snarlika – landsbygdsorterna Torsby och Edsbyn. Syftet med studien är att 

beskriva dialektförändring och förklara de olika dialektförändringsprocesserna med hjälp av 

verktyg och metoder från sociolingvistiken och kulturanalys. Det visar sig att dialekterna i 

både Edsbyn och Torsby genomgår en utjämning, men med olika hastighet, vilket verkar bero 

på utomspråkliga faktorer, kopplade till identitet, som tillhörandehet (2019:203). 

Nilsson & Nylund Skog skriver om språkkontakt som en förutsättning för språkförändring 

vilket i praktiken ofta inneburit dialektutjämning (2019:204), och att anpassning till sin 

samtalspartner är en del i detta. De beskriver Auer & Hinskens språkförändringsmodell som 

består av tre lager: det börjar med att två språkbrukare med olika varieteter interagerar, där 

den mer dialektala konvergerar med den mindre dialektala. Det andra lagret handlar om att 
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den mer dialektala språkbrukaren anammar de mer standardsspråkliga dragen och använder de 

i framtida interaktioner med samtalspartners som inte mött detta nya drag tidigare. I det tredje 

lagret utgår man från att ett större antal människor möter det nya språkdraget och själva 

anammar och för den vidare. En viktig poäng som Nilsson & Nylund Skog gör är dock att 

denna modell har brister avseende individens roll och agens i språkförändring – vilka inom- 

och utomspråkliga faktorer påverkar individers benägenhet att prata mer eller mindre 

dialektalt? (2019:204–205). 

De understryker dock att det finns mer dialektalt stabila områden, vilket skulle kunna bero på 

språkpolitiska faktorer men sannolikt bidrar även språkbrukarnas uppfattningar om och 

attityder till den egna dialekten, samt hur stark anknytning man har till platsen som förknippas 

med dialekten (2019:205). Platsens betydelse för individen kan alltså vara central i fråga om 

språklig förändring: 

Med andra ord är identitet och plats nära sammanlänkade. Ett sätt att uttrycka en sådan koppling 

är genom att tala dialekt, och vi kommer att diskutera grad av dialektalitet med utgångspunkten 

att identitet och plats står i ständig växelverkan (Nilsson & Nylund Skog 2019:206) 

Dialekt kan alltså sammankoppla människor och platser – och skapa en känsla av samhörighet 

utifrån denna länk när man (oavsett var man befinner sig i världen) möter eller hör människor 

som pratar en bekant dialekt. Då kan dialekten fungera som ett band mellan de två personerna. 

Uppfattningar om platser påverkar också – från såväl de som bor där, de som aldrig varit där 

och de som flyttat därifrån. Attityder till platser, fördomar och historia bidrar till att forma 

dess betydelse (Nilsson & Nylund Skog 2019:206).  

En undersökning med utgångspunkt i bland annat Uppsala med omnejd är Jannie Teinler 

(2016), där lekmäns uppfattningar om sin språkliga omgivning i ett traditionellt standardnära 

område undersöks, med fokus på dialektal variation i området och syn på standardspråk 

(2016:261). I denna undersökning upplever informanterna att dialekten i den egna regionen, 

eller avsaknaden därav, är ”ett mindre gott exempel på dialekt, då den för utomstående inte är 

omedelbart lokaliserbar”. Flera informanter har också uppfattningen att de själva talar så 

kallad rikssvenska (Teinler 2016:259).  

Viveca Rabb (2016:63) har i sin studie av Vasasvenska gjort en studie med idexikalisering i 

centrum, i form av semistrukturerade folklingvistiska intervjuer med informanter från Vasa 

och Korsholm. Ett resultat som hon finner är en glidning mot en mer platsförknippad 

Vasasvenska från att ha varit en varietet associerad med arbetarspråk. Hon understryker dock 

att det verkar finnas en skillnad mellan generationerna avseende tankar och åsikter bland 

informanterna. 
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Även på kandidat- och masternivå har identitet, inställningar och attityder till dialekter 

undersökts, i exempelvis Kimell 2013 och Häger 2012. Kimell (2013) undersöker identitet 

kopplat till användande av dialekt i digital kommunikation hos ålänningar. Studien är 

intressant bland annat eftersom den anlägger ett dialekt- och identitetsperspektiv på 

skriftspråk på internet. I Häger 2013 tar man fasta på attityder till dialekter och vad dessa har 

för konsekvenser för dagens dialektsituation, och i denna studie intervjuas såväl flyttare som 

informanter som bott kvar där de växte upp. 

3.2 Mobilitet, flyttare och urbanisering 

I detta avsnitt kommer en översiktlig bakgrund till tidigare forskning om geografisk mobilitet 

att presenteras med utgångspunkt i flyttare och urbanisering. Med flyttare avses här helt 

enkelt en person som flyttat från sin hemort för att bosätta sig på en annan plats. Dessa 

perspektiv tas upp eftersom de är aktuella såväl för utformningen av denna studie och 

informanturval som för tolkningen av studiens resultat.  

Geografisk mobilitet i Sverige kan förstås i termer av urbanisering, och Andersson & 

Thelander (1994) beskriver detta som en befolkningsrörelse med riktning från landsbygd och 

mindre orter till städer och storstadsområden. Urbanisering och industrialisering förändrade 

det svenska samhället i grunden; i takt med att städer började ses som centrum för utbildning, 

kulturell och ekonomisk utveckling och modernitet blev landsbygden och det lokala symboler 

för det ekonomiskt och kulturellt omoderna och bakåtsträvande ideal (Andersson & Thelander 

1994:52). 

I sin studie undersöker de flyttare, migranter, med fokus på själva språk- och dialektbruket 

jämfört med bofasta. De skriver att en flytt innebär en change of context där individen blir 

medveten om förgivettaganden om sociala relationer och normer som tidigare rått. Detta 

skänker perspektiv på både ”hem”-identiteten och på den nya platsens kontext efter flytten 

(1994:79). De menar att det finns två sätt för flyttaren att hantera denna nya kontext och 

samtidigt ”retain a sense of coherence and a consistent self-identification”. Det första sättet 

innebär att flyttaren införlivar eller anammar den nya kontexten samtidigt som den gamla 

behålls, genom att skapa en ny, blandad, helhet med element från såväl den nya som gamla 

kontexten eller genom att skapa en tudelad identitet där båda kontexternas element existerar 

men åtskilda från varandra. I dessa fall kan då de olika delidentiteterna framhävas i olika 

sammanhang. Det andra sättet är att istället fasa ut det gamla till förmån för det nya 

(Andersson & Thelander 1994:79). 

En viktig och intressant slutsats som Andersson & Thelander drar är att continuity in life (en 

känsla av sammanhang och ett slags sammanhängande i livet) och social integrering är 
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centrala för flyttarens identitet, och att det därför är individer som lyckas balansera de två 

(ovan nämnda) aspekterna som har en tillräckligt stark och robust identitet för att anamma och 

aktivt använda språkliga drag från såväl sitt ursprung som från den nya kontexten (1994:86). 

En annan studie med plats och mobilitet i fokus är Malene Monka 2013. Monka undersöker i 

sin avhandling språkförändring i verklig tid genom en panelundersökning på tre platser i 

Danmark. På varje plats undersöktes tre män och tre kvinnor som varit socialt och geografiskt 

mobila mellan det första inspelningstillfället och återbesöket. Dessa informanter jämfördes 

senare med informanter som varit bofasta på de olika orterna under denna tid. Hon konstaterar 

att språkexterna faktorer som känslan av tillhörighet med hemorten och framtidsorientering 

verkar ha betydelse för språkförändring: 

[...] der er sammenhænge mellem informanternes sprogforandring og en række sprogeksterne 

forhold (fx deres mentale orientering i barndommen) samt deres fremstilling af 

hjembyen/hjemegnen som 'place' i humangeografisk betydning (Monka 2013:264)  

Hon understryker även ett viktigt resultat, nämligen att det är skillnad mellan de undersökta 

orterna vad gäller benägenheten hos informanterna att prata om språk och informanternas 

metaspråkliga medvetenhet, samt vad de kallar sitt lokala språk. 

Ulla Melander Marttala (2007) skriver om en annan grupp flyttare, nämligen personer som 

flyttat till Uppsala (och Södertörn) för att studera. I fokus för studien är informanternas möte 

med universitetets språkmiljö i bredare bemärkelse än enbart dialekt kontra standard; även 

fackspråk och så kallat universitetsspråk behandlas (2007:13–14). Ofta är språkmiljön som de 

inflyttade studenterna möter präglad av neutralt standardspråk eller en regional standard, och 

under studietiden kommer de i kontakt med mer fackspråk och standardspråk enligt en 

majoritet av informanterna (2007:48–49). 

En intressant aspekt som Melander Marttala tar upp är att det skett en uppvärdering av 

dialekter under 2000-talet jämfört med förr, vilket hon menar har lett till att regionalt färgat 

språk och dialekter har en starkare ställning idag, i synnerhet hos yngre. Hon skriver även att 

regional standard är helt accepterad idag, varför det inte bör vara nödvändigt eller 

eftersträvansvärt att jämna ut sin dialekt mot neutralt standardspråk (Melander Marttala 

2007:31). 

Avslutningsvis behöver mobilitet dock inte bara handla om att förflytta sig rent fysiskt och 

geografisk, utan kan även innebära social rörlighet vilket är ett slags klättrande i samhället. 

Detta kan exempelvis vara att universitetsutbilda sig om man kommer från en arbetarfamilj. 

När en individ är socialt rörlig är det inte ovanligt att hen anpassar sitt språk efter den grupp 

som man rör sig mot eller eftersträvar (Sundgren 2013:90). Detta kan alltså leda till att en 

individ både tappar språkdrag förknippade med ursprungsgruppen (exempelvis 
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arbetarklassen) och anammar nya språkdrag som förknippas med den nya gruppen 

(exempelvis medelklassen). I Labovs studier från 1960-talet visade han att socialt rörliga 

personers språkbruk hade färre standardspråksavvikande varianter än språket hos de socialt 

icke-rörliga, exempelvis människor i medelklassen som inte tillhört någon annan socialgrupp 

(Sundgren 2013:90). 

I detta avsnitt har en bakgrund till tidigare forskning och sociolingvistiska studier som 

inspirerat till föreliggande uppsats lagts fram. I nästa kapitel kommer jag att redogöra för hur 

jag rent metodologiskt tar mig an undersökningens ämne.  

 

4. Material och metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens material, metod, etiska aspekter samt forskarrollen att 

presenteras och diskuteras i ovan nämnd ordning. Nedan följer en genomgång av 

kapitelavsnittens innehåll. 

I avsnitt 4.1 presenteras materialet, studiens informanter och urval, följt av en diskussion om 

materialet. I avsnitt 4.2 presenteras den kvalitativa undersökningsmetod som jag har 

utvecklat. Jag kommer där att inleda med att beskriva metoden översiktligt, för att sedan gå in 

på intervjuernas struktur och frågor. Därefter kommer jag att gå igenom själva genomförandet 

av intervjuerna, följt av en beskrivning av analysmetoden och bearbetningen av det insamlade 

intervjumaterialet. Sist men inte minst kommer transkriberingsprinciper, metoddiskussion, 

forskarrollen samt de etiska aspekterna att redovisas. 

4.1 Material 

Undersökningens material består av intervjuer med 10 stycken informanter. De primära 

urvalskriterierna har varit följande: de ska vara unga kvinnor mellan 20 och 30 år som flyttat 

till Uppsala för att studera. Jag har även eftersträvat en geografisk spridning av informanterna, 

för att få så många olika landskap som möjligt representerade. Jag har däremot inte tagit 

socialgruppsbakgrund, studieval eller informanternas hemorters storlek i beaktande under 

urvalsprocessen. 

4.1.1 Informanter och urvalsprinciper 

I detta avsnitt presenteras informanterna som deltagit i intervjuerna som ligger till grund för 

denna undersökning. Här kommer även urvalskriterier och avgränsningar att diskuteras och 

problematiseras. 
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En utgångspunkt för och bakgrund till studien har varit att geografiskt rörliga unga kvinnor 

inte har ägnats tillräckligt stort intresse i tidigare sociodialektologiska studier (se exempelvis 

Coates 2007 om kvinnor som informanter), varför jag valt att rikta in mig på denna grupp i 

föreliggande studie.   

I tablå 1 finns en sammanställning av informanterna och respektive hemort och landskap. 

Samtliga namn är fingerade, och har valts utifrån en bokstavsordningsprincip som ersättning 

för att enbart kalla informanterna exempelvis Informant 1 eller Informant A. 

Tablå 1. Informanter, hemorter, landskap samt intervjuformat. 

Informant Hemort, landskap Intervjuformat 

Anna Karlstad, Värmland I bokad sal på campus Engelska parken 

Beatrice Malmberget, Lappland I bokad sal på campus Engelska parken 

Cecilia Linköping, Östergötland Via Zoom 

Denise Värnamo, Småland Via Zoom 

Elsa Örnsköldsvik, Ångermanland Via Zoom 

Fredrika Hofors, Gästrikland Via Zoom 

Greta Kristianstad, Skåne Via Zoom 

Hanna Kungälv, Bohuslän Via Zoom 

Iris Umeå, Västerbotten Via Zoom 

Jennifer Tidaholm, Västergötland Via Zoom 

Jag har valt att definiera unga kvinnor som kvinnor mellan 20 och 30 år. Det är även en vanlig 

ålder för universitetsstuderande, vilket är relevant i sammanhanget. Åldersavgränsningen hade 

även kunnat smalnas av, men ett tioårsspann breddar antalet potentiella informanter samt ökar 

sannolikheten för att inkludera informanter som nyligen inlett sina studier och som studerat 

under många år och därmed möjligtvis har olika perspektiv på till exempel universitetsstaden 

Uppsala. 

För att inkludera perspektivet geografisk rörlighet har ett flytt(-till-studier)kriterium ställts 

upp, vilket innebär att informanterna ska ha flyttat till Uppsala för att studera på universitetet. 

Just staden Uppsala valdes av två skäl: för det första kan Uppsala sägas representera ett 

standardspråkligt statusspråksområde såväl utifrån det geografiska läget men också utifrån 

den akademiska bildningstraditionen som finns i staden, och för det andra är Uppsala rent 
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praktiskt den mest tillgängliga platsen för mig eftersom det är där jag befinner mig. Av den 

senare anledningen valdes inte exempelvis Stockholm. 

Jag har även i största möjliga mån valt ut informanter med olika geografisk hemvist för att få 

så många landskap som möjligt representerade. Detta har gjorts dels för att inkludera olika 

typer av platser med varierande förutsättningar, status och historia (se avsnitt 2.4 för 

resonemang om plats), dels för att få en blandning av dialektområden. Eftersom 

informanterna inte jämförs kvantitativt med varandra per se, utan i sig själva förmedlar en 

djuplodad bild av den egna upplevelsen anser jag att bredd och variation avseende 

dialektområde och platser en styrka, eftersom de bidrar med olika perspektiv.    

Det bör påpekas att majoriteten av informanterna har en (in)direkt koppling till mig. Detta 

underlättade urvalet av lämpliga informanter, eftersom jag i stor utsträckning kände till 

ungefärlig hemregion och ålder på de personer som jag frågade om medverkan i studien. En 

annan aspekt som är värd att poängtera är att samtliga informanter har svenska som 

modersmål.  

Urvalsprinciperna i denna undersökning är med andra ett så kallat strategiskt urval, som Trost 

beskriver som ”heterogent inom given ram”. De strategiska urvalsprinciperna innebär att man 

väljer ut relevanta, dvs teoretiskt förankrade, variabler som kön eller ålder för att uppnå en 

sorts kontrollerad heterogenitet (2010:137–138). 

4.1.2 Materialdiskussion 

Informanternas bakgrund är till stor del akademisk, vilket sannolikt speglar 

universitetsstudenter i Uppsala i stort. Dock finns enligt statistik från UKÄ (u.å.) ingen 

överrepresentation av studenter med akademikerföräldrar i Uppsala jämfört med andra 

studieorter – men det är ändå större sannolikhet att en person som studerar på Uppsala 

universitet har akademikerbakgrund än att den inte har det. Detta återspeglas i denna studie. 

I studien tas socialgrupp inte i beaktande i urvalsprocessen. Att aktivt eftersöka så kallade 

klassbytare (som exempelvis är först i familjen att universitetsutbilda sig) vore en intressant 

idé till framtida studier, men i denna undersökning har detta alltså inte gjorts. 

En kritik som skulle kunna riktas mot valet av informanter är det faktum att de har (in)direkta 

kopplingar till mig. I detta fall har dock ett strategiskt urval gjorts, vilket har underlättats av 

att använda det egna kontaktnätet för att hitta och tillfråga potentiella informanter som 

uppfyller de uppställda kriterierna. Hade jag mer förutsättningslöst lagt ut en annons på 

exempelvis sociala medier är sannolikheten stor att de som anmäler intresse inte har de 

egenskaper jag avsett, eller att enbart mina närmaste Facebookvänner eller de som är särskilt 
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intresserade av ämnet på förhand anmäler intresse. Jag hävdar att mitt tillvägagångssätt för att 

rekrytera informanter kan vara ett mer ändamålsenligt och kontrollerat sätt att använda sig av 

ett kontaktnät. 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Studiens metod är enskilda kvalitativa forskningsintervjuer med totalt 10 stycken informanter. 

Intervjuernas struktur och frågornas karaktär är huvudsakligen halvstrukturerade, och 

indelade i fyra ämnen. Intervjuupplägget och det praktiska tillvägagångssättet har utformats 

med utgångspunkt i Trost 2010, Kvale & Brinkmann 2014, Lantz 2007 samt Hedin 2011. Jag 

har dock själv utarbetat och utvecklat denna metod för att uppfylla syftet med studien och 

komma åt metaresonemang hos informanterna. Av denna anledning har jag valt att göra 

intervjuerna djuplodade och med frågor med olika infallsvinklar på identitet, dialekt och plats. 

4.2.1 Intervjuns struktur och frågor 

Under utformningen av intervjufrågorna har jag utifrån fyra övergripande ämnen som 

korresponderar med de fyra frågeställningarnas ämnen skapat frågekluster, som bestått av en 

mängd frågor inom ämnet i fråga. Exakt alla frågor har inte behandlats i varje intervju och de 

frågor som ställts har inte nödvändigtvis ställts i samma ordning, men alla intervjuer har 

behandlat samtliga övergripande ämnen och i samma kronologiska ordning. Detta beror alltså 

på informantens svar och på vad jag som intervjuare tagit fasta på och ställt följdfrågor om. 

Jag har med andra ord inte valt bort frågor, utan enbart undvikit att ställa frågor som 

informanter redan besvarat genom ett svar på en tidigare fråga.  

Frågeklustrens ämnen och intervjufrågorna har utformats och formulerats med avstamp i 

forskningsbakgrunden och mot bakgrund av det teoretiska ramverket (se kapitel 2 respektive 

3), för att en röd tråd ska binda ihop forskningsbakgrund, teoretiskt ramverk samt studiens 

frågeställningar. Detta resulterade i de övergripande ämnena Relation till hemorten och dess 

dialekt, Uppsala – universitetsstaden och standardspråket, Identitet, dialektalitet & 

platsanknytning samt Framtidsorientering för frågeklustren. Dessa ämnen representerar de 

plats- och tidsanknutna perspektiven (tidigare, nutida och framtida orientering) som Monka 

m.fl. (2020) förespråkar i sin artikel. Tablå 2 är en översikt över dessa ämnen. 
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Tablå 2. Intervjustruktur och frågekluster. 

 

Ämne för 

frågekluster 

 

Relationen till 

hemorten och dess 

dialekt 

 

 

Uppsala – 

universitetsstaden & 

standardspråket 

 

Identitet, 

dialektalitet & 

platsanknytning 

 

Framtids- 

orientering 

 

Exempel på 

frågor som 

ställts inom 

ramarna för 

respektive ämne 

Brukar folk ha 

uppfattningar eller 

fördomar om din 

hemort? 

Har du reflekterat mer över 

andras dialekter eller 

dialekter i allmänhet sedan 

du flyttade till Uppsala? 

Är din hemort en 

viktig del av din 

identitet och för 

dig som person? 

Var skulle du vilja bo om 

tio år och varför? 

Uppsatsens 

frågeställningar 

Vad har 

informanterna för 

relation till 

hemorten och 

dialekten som 

förknippas med 

denna plats? 

Hur ser informanterna på 

sin egen och andras dialekt 

efter flytten till Uppsala, 

samt hur förhåller de sig till 

den standardspråkliga 

varietet som de möter i 

universitetsstaden Uppsala? 

Vilken funktion 

fyller dialekt och 

platsanknytning 

för 

informanternas 

identitetskonstrue

rande? 

Hur ser de på sin framtid, 

avseende exempelvis 

bostadsort, arbete och 

familj? Spelar dialektal 

identitet och 

platsanknytning in i hur 

de orienterar sig 

framgent? 

Dessa fyra ämnen föregicks även av ett antal frågor om bakgrundvariabler som föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och eventuella tidigare flyttar. Denna del genomfördes med hjälp av ett 

mer standardiserat protokoll där svaren antecknades direkt på en blankett och där 

inspelningstekniken testades inför den faktiska intervjun. Denna del av intervjun utgjorde 

även en sorts ”uppvärmning” för att såväl informant som intervjuare skulle bli varma i 

kläderna, och för att resten av intervjun skulle flyta på så naturligt som möjligt.  

Frågorna i intervjun är i huvudsak öppna, och jag har även formulerat understödjande 

följdfrågor med syfte att få intervjuerna att flyta på smidigt. Exempel på detta är frågor av 

karaktären ”Kan du ge ett exempel på det?” som syftar till att få informanten att elaborera. 

4.2.2 Genomförande av intervjuerna 

Vid intervjutillfället användes en intervjuguide bestående av själva frågemanuset med 

frågeklustren i kronologisk ordning, de understödjande följdfrågorna och ett protokoll som 

stöd och underlag för samtalet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon respektive med hjälp av videochatten 

Zooms inspelningsfunktion, och de inleddes med att studiens syfte förklarades och 

informations- och samtyckesblanketten (se bilaga 1) skrevs under. Här gavs informanten även 

möjlighet att ställa inledande frågor om upplägget och studien. 

I snitt var intervjuerna cirka 45 minuter långa i snitt och genomfördes i åtta av tio fall via 

videosamtalstjänsten Zoom. 
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4.2.3 Analysmetod och bearbetning av intervjumaterialet 

När materialet samlats in lagrades det på en lösenordsskyddad drive under tiden för 

masteruppsatsskrivandet, för att filerna skulle vara tillgängliga för mig men också skyddade1. 

Det första steget av bearbetning innebar att lyssna igenom intervjun i sin helhet, göra en snabb 

transkribering och tidsmarkera särskilda citat och notera nyckelord och teman. Senare i 

processen transkriberades utvalda citat mer noggrant, och principerna för transkribering 

presenteras i efterföljande avsnitt. 

Efter varje intervjutillfälle har det första steget av bearbetningen skett i direkt anslutning till 

intervjun, för att så mycket som möjligt ska vara färskt i minnet, och för att undvika 

sammanblandning med andra intervjuer. Jag har med andra ord inte första stegs-bearbetat 

flera olika intervjuer parallellt.  

Själva analysarbetet har utgått från de fyra övergripande ämnena Relation till hemorten och 

dess dialekt, Uppsala – universitetsstaden och standardspråket, Identitet, dialektalitet & 

platsanknytning samt Framtidsorientering och de respektive frågeställningarna. I detta skede 

har samtliga intervjuer analyserats parallellt med varandra, med fokus på ett ämne i taget för 

att uppfatta exempelvis gemensamma teman eller olikartade resonemang kring någon fråga. I 

detta steg valdes även citat ut.  

Citaten som valdes ut till resultatredovisningen följde ett antal principer. För det första valde 

jag citat som jag tyckte förmedlade en åsikt eller ett resonemang på ett särskilt kärnfullt eller 

välformulerat sätt. För det andra sorterade jag bort citat med information som skulle kunna 

uppfattas som alltför personlig eller känslig. För det tredje såg jag till att samtliga informanter 

fick medverka med citat, ungefär lika många gånger per person. Slutligen valde jag även ut 

citat av varierande omfång i antal ord.  

Sammanfattningsvis har tillvägagångssättet rent praktiskt bestått av följande steg: först 

gjordes en första genomlyssning och en ”första utkast”-transkribering i direkt anslutning till 

intervjun. Därefter har jag sammanfattat centrala teman, utifrån frågeställningarna och den 

teoretiska bakgrunden. Jag har så att säga ställt studiens frågeställningar till varje informants 

intervjusvar inom ramarna för varje ämne. Jag har därefter kontrasterat dessa uttolkade teman 

mot de andra intervjuernas dito och kunnat urskilja likheter och skillnader, samt satt det i 

relation till tidigare forskning och teorier.  

 
1 Dessa inspelningar raderades efter uppsatsskrivandets slut, om informanterna inte önskat något annat. 
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4.2.4 Transkribering och citat 

För att transkribera utvalda citat från intervjuerna har jag utgått från en delmängd av de 

transkriptionsprinciper som Wirdenäs presenterar (se 2013:228). I denna uppsats kommer 

således röstförställning att markeras med kursiv stil, skratt uttrycks ((skrattar)), att någonting 

sägs skrattande markeras med asterisker och att något sägs med emfas skrivs med 

understrykning. Se bilaga 2 för transkriptionsnyckel. 

Transkriberingen har till följt principen ”quick and dirty”, och är således av det enklare slaget. 

Citaten som lyfts fram har nedtecknats i stort sett ord för ord men gjorts mer skriftspråksnära 

för läsbarhetens skull, och visar inte exempelvis stakningar, pauser eller harklingar. Jag har 

dock valt att märka ut skämtsamma röstförvrängningar, skratt och emfas i transkriberingen, 

eftersom jag har tolkat dessa som betydelsebärande och väsentliga. I övrigt har jag inte tagit 

fasta på hur någonting sägs, utan vad som sägs. 

4.2.5 Metoddiskussion 

Kvale & Brinkmann (2014:318) tar upp en vanlig invändning mot kvalitativa intervjuer, 

nämligen den om avsaknad av objektivitet. Enligt dem är denna typ av kritik ett uttryck för 

den modernistiska bilden av att det skulle finnas en objektiv, sann och befintlig kunskap att 

inhämta från informanterna. Detta är inte oviktig kritik, utan manar till funderingar om 

vetenskaplig kvalitet, validitet och reabilitet för kvalitativa studier som denna. Det är alltså av 

stor vikt att vara transparent med tillvägagångssätt, ställningstaganden och (det teoretiskt 

understödda) subjektiva tolkandet som oundvikligen äger rum.  

En annan kritik mot kvalitativa undersökningar handlar om generaliserbarhet. Även om 

studiens resultat inte är generaliserbara i en kvantitativ bemärkelse kan resultaten ändå säga 

en del om dialektens och platsanknytningens betydelse för unga kvinnor i dagens samhälle 

mer generellt. Resultaten pekar nämligen mot ett större samhälleligt fenomen – att komplexa 

identitetsrelaterade mekanismer hos individer påverkar språklig förändring och variation. 

Kvale & Brinkmann (2014:190) nämner även fördelarna med så kallade datorstödda 

kvalitativa intervjuer, exempelvis att det möjliggör intervjuer med informanter som befinner 

sig på annan ort. Detta har utnyttjats i denna studie i form av programmet Zoom. I 

föreliggande studie kan användandet av Zoom dock innebära både fördelar och grund för 

kritik. De stora fördelarna är den ovan nämnda geografiska aspekten och att tröskeln för 

deltagande sänks i och med att intervjun rent praktiskt kan genomföras från informantens hem 

– och i en miljö där man förhoppningsvis är trygg och avslappnad. I hemmet finns 

förmodligen också en större kontroll av störande bakgrundsljud än på exempelvis ett 

universitetscampus.  
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Den kritik som kan riktas mot Zoomanvändandet är att inte samtliga intervjuer genomförts 

digitalt, då två stycken genomfördes i en bokad sal på universitetscampus, vilket skulle kunna 

skapa ett likvärdighetsproblem eftersom intervjusituationerna skiljer sig åt. Man kan tänka sig 

att en fysisk intervjusituation skulle kunna te sig mer naturlig än en intervju via Zoom och 

skapa en annan sorts dynamik. Jag anser dock att detta hade utgjort ett större problem om 

intervjuerna genomförts i gruppform, eftersom samtal mellan flera personer ofta flyter på 

mindre naturligt via Zoom då exempelvis icke-verbala turtagningssignaler lätt går förlorade. 

Ett annat potentiellt problem med Zoom är problem med internetuppkoppling hos mig som 

intervjuare eller hos informanten, men detta har inte varit några problem. 

Andra väsentliga aspekter av studiens metod och material är de etiska aspekterna och min 

forskarroll som behöver tas i beaktande. I det efterföljande avsnittet kommer detta att 

diskuteras. 

4.3 Etiska aspekter och forskarrollen 

Den etiska aspekten är alltid viktig att ta i beaktande när man behandlar personuppgifter och 

informanters svar på intervjufrågor. Samtliga informanter fick läsa igenom och skriva under 

Informations- och samtyckesblad (se bilaga 1), där kontaktuppgifter, personuppgiftshantering 

och information om studien framgår. Detta dokument är utformat efter Hedin 2011 samt 

mallar från Stockholms universitet (2020). 

En viktig poäng som Lantz gör (2007:57) är att som forskare faktiskt ge utrymme för en 

informant att ångra sitt samtycke utan att känna sig pressad att ändå delta på grund av 

exempelvis praktiska skäl för intervjuaren. Jag har med detta i åtanke informerat 

informanterna om möjligheten att läsa igenom resultaten innan de publiceras, samt meddelat 

att de kan dra tillbaka sitt samtycke avseende delar av intervjun som de inte vill ha 

publicerade utan att dra tillbaka hela sin medverkan. 

Informanterna har inför intervjuerna fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte 

samt kontaktuppgifter till mig och handledaren. De har även informerats om att deras 

information och svar inte kommer att användas till någonting annat än studiens ändamål, samt 

att de är anonyma och när som helst kan dra tillbaka sitt (skriftliga) samtycke. 

Med detta sagt är det också av stor vikt att rollen som forskare diskuteras och problematiseras, 

i synnerhet vid kvalitativa studier eftersom det är mina analyser, tolkningar, avvägningar – 

och omdöme – som ligger till grund för undersökningen och dess resultat. Problematik som 

kan uppstå hanteras sannolikt bäst genom att för det första vara medveten om den, för att 

kunna navigera exempelvis etiska frågor kopplat till min grad av bekantskap med 
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informanterna. Därför har jag tidigt reflekterat kring forskarrollen – inte bara i fråga om min 

relation till informanterna utan även min relation till uppsatsens ämne och ingången som jag 

valt. Jag har nämligen själv flyttat från en ort i norra Sverige till Uppsala för att studera, och 

detta perspektiv menar jag har hjälpt mig att ställa relevanta och givande frågor till 

informanterna i studien.  

 

5. Informanterna 

Detta kapitel består av dels en presentation av informanternas bakgrund utifrån 

bakgrundsvariabelfrågorna som ställdes i anslutning till intervjuerna (delkapitel 5.1), dels en 

diskussion om de olika platserna som finns representerade i studien, i form av informanternas 

hemorter och hemlandskap.  

5.1 Presentation och bakgrund 

Anna är 25 år gammal och kommer från Karlstad, den största tätorten i Värmland. Båda 

hennes föräldrar har sina rötter i dessa trakter. Hennes föräldrar har akademisk bakgrund. 

Hennes föräldrar samt mor- och farföräldrar kommer från området. Anna flyttade till Uppsala 

för att plugga en utbildning inom IT efter att ha studerat kurser vid ett annat svenskt 

universitet och arbete i ett annat nordiskt land.  

Beatrice är 27 år gammal och kommer från Malmberget, som ligger i landskapet Lappland 

och brukar förknippas med gruvindustrin. Hennes föräldrar är akademiskt utbildade. Hennes 

mamma är uppvuxen i området och hennes pappa kommer från en ort i Sörmland. Förutom 

Uppsala, dit hon flyttade för att studera till lärare, har hon bott i perioder i större städer i såväl 

norra som södra Sverige.  

Cecilia kommer från universitetsstaden Linköping i Östergötland och är 28 år gammal. 

Hennes föräldrar är båda akademiskt utbildade. Den ena föräldern kommer från Norrköping, 

medan den andra har sina rötter i Uppsala. Innan Cecilia flyttade till Uppsala för att studera 

till ingenjör hade hon endast som barn bott en kortare tid i en mindre ort i Sörmland. 

Denise är 26 år gammal och kommer från Värnamo i Småland. Hennes mamma kommer från 

Värnamoområdet och hennes pappas rötter finns i Halland, och de är båda akademiskt 

utbildade. Innan Uppsalaflytten bodde hon i ett annat nordiskt land under en period. Denise är 

den enda studenten från Sveriges Lantbruksuniversitet i studien. 

Elsa kommer från bruksorten Örnsköldsvik i Ångermanland och är 25 år gammal. Hon är 

född och uppvuxen där, och har inte bott på några andra platser innan flytten till Uppsala. 
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Hennes pappa är akademiskt utbildad och hennes mamma har en utbildning på gymnasial 

nivå. Hennes föräldrar kommer båda från Örnsköldsvik, vilket även hennes mor- och 

farföräldrar gör. 

Fredrika är 28 år gammal och kommer från Hofors, en mindre bruksort i Gästrikland. Hennes 

föräldrar är båda gymnasieutbildade, och de är båda födda och uppvuxna i Hofors. Hennes 

mor- och farföräldrar har sina rötter i trakterna kring Hemavan. Fredrika flyttade till Uppsala 

för att studera samhällsvetenskap och humaniora. Innan Uppsalaflytten hade hon inte bott på 

några andra platser än Hofors. 

Greta kommer från ett mindre samhälle strax utanför Kristianstad och hon är 25 år gammal. 

Hennes föräldrar är akademiskt utbildade. Mamman har sina rötter i Lund och Gretas morfar 

kommer från området utanför Kristianstad. Hennes pappa kommer från ett annat europeiskt 

land. Greta flyttade till Uppsala för att studera juridik och har dessförinnan bott på ett flertal 

olika orter utanför Sverige. 

Hanna kommer från Kungälv i Bohuslän och är 26 år gammal. Många av hennes kompisar 

och nära släkt bor (kvar) i Kungälv med omnejd. Hennes föräldrar bor också i området och är 

gymnasieutbildade. Hanna flyttade till Uppsala för att studera en utbildning inom IT och hon 

har inte bott på några andra orter innan Uppsalaflytten. 

Iris är 29 år gammal och kommer från universitetsstaden Umeå i Västerbotten. Innan flytten 

till Uppsala hade hon inte bott på några andra platser. Hennes föräldrar har båda akademisk 

utbildning och sina rötter i området. I Uppsala studerade Iris en vidareutbildning inom ett 

vårdyrke och hon har flyttat tillbaka till Umeå.  

Jennifer är 23 år gammal och kommer från en mindre by i närheten av Tidaholm i 

Västergötland. Hennes föräldrar är delvis akademiskt utbildade och har sina rötter i området, 

vilket även hennes mor- och farföräldrar har. Hon har inte bott på några andra platser före 

flytten till Uppsala.  

5.2 Platserna – informanternas hemorter 

I detta avsnitt ges en kort och övergripande genomgång till hur jag resonerar kring de olika 

platser som finns representerade i studien, nämligen informanternas hemorter och 

hemlandskap.  

Som jag beskrev i kapitel 4 har jag inte tagit storleken på informanternas hemorter i beaktande 

i urvalsprocessen, utan endast eftersträvat en spridning i fråga om landskap. Något som jag 

däremot har gjort är att ta in de olika typerna av platser som informanterna kommer ifrån i 
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analysen (utifrån perspektiven på plats i avsnitt 2.4) – inte för att få en representativ eller 

generaliserbar bild i klassisk bemärkelse, utan för att själva spridningen av platser i olika 

landsändar skänker olika perspektiv på frågor om dialekt och platsanknytning.  

I praktiken innefattar dessa platser även ett flertal dialektområden, men jag undersöker inte 

informanternas grad av dialektalitet i denna studie. Jag är alltså inte intresserad av dialekterna 

i sig, utan av metaresonemang om dem och dess betydelse. Dessa platser och dialektområden 

är däremot intressanta och relevanta för analysen i och med de olika perspektiv som jag utgår 

från att de har, exempelvis i fråga om stad kontra landsbygd eller de nordliga delarna kontra 

de sydligare (se Björling & Fredriksson 2018, Ching & Creed 1997). Att informanter kommer 

från olika distinkta dialektområden vars regionala standard avviker i olika hög grad från 

standardspråket är en faktor som också kan bidra med ett ytterligare perspektiv i intervjuerna. 

Vissa dialektområden är eller uppfattas som mer dialektala än andra, vilket sannolikt också 

spelar in i hur individer förhåller sig till sina och andras dialekter, och till det nationella 

standardspråket.  

I studien finns alltså flera olika typer av platser representerade: några informanter kommer 

från städer och universitetsstäder som Umeå, Karlstad och Linköping, andra från bruks- och 

industriorter som Hofors, Malmberget och Örnsköldsvik, tätorter som Kungälv och Värnamo 

samt lantligare samhällen som byarna utanför Tidaholm respektive Kristianstad. I stort sett är 

hela Sverige representerat i bemärkelsen norr till söder, från Kristianstad till Malmberget.  

Utgångspunkten är alltså att informanterna bidrar med sina unika perspektiv som individer. 

En del av detta är i form av platsen som de kommer ifrån och som format dem. Det som avses 

med att olika typer av platser finns representerade i studien är att platsernas perspektiv är 

representerade. Ett exempel på detta är platsen Umeå som både är en universitetsstad och en 

plats i norra Sverige. Dessa unika kombinationer av perspektiv har jag velat komma åt genom 

att eftersträva en geografisk spridning av informanternas hemorter och hemlandskap. 

 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras analysresultaten från de tio intervjuerna. Till grund för analysen av 

det insamlade intervjumaterialet ligger mina frågeställningar som utgår från olika temporala 

och platsanknutna perspektiv som tidigare, nutida och framtida orientering i livet (se Monka 

m.fl. 2020). Analysen fokuserar på uttolkade teman i informanternas svar, relaterat till dessa 

perspektiv och de fyra ämnen som intervjuerna strukturerats efter. Dessa fyra ämnen är 

Relationen till hemorten och dess dialekt, Uppsala – universitetsstaden och standardspråket, 
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Identitet, dialektalitet & platsanknytning och Framtidsorientering. Studiens fyra 

frågeställningar är följande:  

1. Vad har informanterna för relation till hemorten och dialekten som förknippas med 

denna plats? 

2. Hur ser informanterna på sin egen och andras dialekt efter flytten till Uppsala, samt 

hur förhåller de sig till den standardspråkliga varietet som de möter i 

universitetsstaden Uppsala? 

3. Vilken funktion fyller dialekt och platsanknytning för informanternas 

identitetskonstruerande? 

4. Hur ser de på sin framtid, avseende exempelvis bostadsort, arbete och familj? Spelar 

dialektal identitet och platsanknytning in i hur de orienterar sig framgent? 

Ämnena och de respektive frågeställningarna kommer att behandlas i den nämnda ordningen i 

de följande fyra delkapitlen (6.1–6.4). Delkapitlen är i sin tur indelade i ett antal tematiska 

underrubriker vardera.  

Generellt gäller att de svar och teman som presenteras under varje ämnesrubrik diskuterats 

inom ramarna för detta ämne under själva intervjun, men i vissa fall har informanter 

återkommit till att prata om ett tema vid flera tillfällen under intervjun. Ett exempel på detta är 

om en informant tagit upp någon aspekt av sin tid i Uppsala under ämnet Framtidsorientering 

i slutet av intervjun. Detta Uppsala-relaterade tema har då presenterats under ämnesrubriken 

6.2, snarare än i 6.4. Detta val har jag gjort för att läsupplevelsen ska kännas logisk och 

sammanhängande rent tematiskt. 

6.1 Relationen till hemorten och dess dialekt 

Det första ämnet som behandlades i intervjuerna rörde informanternas relation till sina 

respektive hemorter och om frågor relaterat till denna plats samt dialekten som förknippas 

med den. Typiska frågor i denna del av intervjun var ”Brukar folk ha uppfattningar eller 

fördomar om din hemort?” och ”Pratar du likadant som dina släktingar/kompisar som bor 

kvar?”. 

I redovisningen av analysresultaten har jag valt att dela in ämnet i fyra underordnade teman. 

Dessa teman har jag med utgångspunkt i tidigare forskning och det teoretiska ramverket tolkat 

som centrala och väsentliga, och jag har valt att kalla dem Platsen som källa till trygghet, 

Nätverk, sammanhang och aktiviteter, Stolthet och fördomar samt Offentliga personer, 
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populärkultur och media. Frågeställningen som står i fokus i detta avsnitt är ”Vad har 

informanterna för relation till hemorten och dialekten som förknippas med denna plats?”. 

6.1.1 Platsen som källa till trygghet 

De flesta informanterna beskriver sin hemort i termer av trygghet, rötter, att de känner igen 

sig och vet var ställen ligger, vad stadsdelar heter och att de vet hur lokaltrafikens bussar går. 

Dessa faktorer skapar en känsla av att känna sig som hemma i den fysiska platsens miljöer. 

Omgivningarna är bekanta, de känner igen sig och kan orientera sig i dem. 

Denise från Värnamo beskriver det som att hon har sina ”ställen” och på så vis känner sig 

hemma i de bekanta miljöerna, även om hon inte känner någon stark eller uttalad stolthet över 

platsen. 

Exempel 1. Denise om sina ställen. 

Kanske inte är exakt stolt över Värnamo men jag känner mig väldigt hemma i 

Värnamo och jag har ju som mina ställen som jag känner till väldigt väl och 

som jag uppskattar och ändå känner att jag format en identitet kring. 

Hon fortsätter med att resonera kring en så kallad värnamoanda, om den finns och vad den i 

så fall innebär. Hon berättar att hennes uppfattning är att den är präglad av företagande, vilket 

är en kultur som hon inte direkt känner en identifikation med – men att hon ändå känner en 

identifikation med Värnamo. 

Exempel 2. Denise om företagskultur.  

Det finns mycket företagskultur och jag vet inte om jag känner mig så 

jättehemma i den kulturen. Däremot känner jag ju Värnamo och vet vad jag 

tycker om i Värnamo och jag vet många bra saker som finns i Värnamo så jag 

känner ändå en slags koppling. 

Även Iris från Umeå sätter ord på att känna sig hemma i trygga och bekanta miljöer, och 

berättar om det i termer av att veta var hon ska gå för att trivas och bli nöjd, oavsett om det 

gäller ett frisörbesök eller att gå på café.    

Exempel 3. Iris om att veta allting. 

Men det är ju det där när man bott på samma ställe hela sitt liv. Man vet 

allting, man vet vilken frisör man borde gå till, vilka som är bästa 

frisören eller man vet vilka caféer som är bra. Man vet såna där saker. 

Greta från Kristianstad framhåller dock att det snarare än platsen är själva skånskan som ger 

henne trygghet när hon kommer hem.  

Exempel 4. Greta om att komma hem och höra skånska. 

Jag tycker nästan mer att det är mysigt att komma hem och höra skånska. Jag 

tycker att det är så charmigt, jag blir så glad av det. 
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Informanterna hyser i allmänhet positiva känslor till sina respektive hemorter, och ingen 

informant beskriver sin hemort i negativa termer eller att de önskar att de kom från någon 

annan plats. 

6.1.2 Nätverk, sammanhang och aktiviteter 

En majoritet av informanterna svarar nekande på frågan om de har några organiserade 

aktiviteter eller liknande sammanhang kvar i sina hemorter. Informanterna beskriver familj, 

släkt eller vänner som det enda sammanhanget de har på orten, och att dessa personer är 

anledningen till att de åker hem då och då. Att åka hem innebär alltså att umgås med släkt och 

vänner snarare än att delta i organiserade aktiviteter.  

Denise från Värnamo sätter ord på detta, och beskriver det som att hon inte längre har något 

aktivt liv i hemorten vilket hon hade förut. 

Exempel 5. Denise om ett aktivt liv. 

Nej, inte aktivt. Men jag har ju människor som jag är bekant med för att 

jag har haft ett aktivt liv i Värnamo. 

Flera informanter beskriver, likt Denise, känslan av att inte har något aktivt liv kvar på orten, 

men att de har kvar de sociala kopplingarna till nära och kära. Känslan av att inte ha ett aktivt 

liv i hemorten bidrar för några av informanterna till att känna sig som en besökare trots att de 

känner sig hemma i de fysiska miljöerna. 

6.1.3 Stolthet och fördomar 

Informanterna fick frågan om de känner sig stolta över att berätta varifrån de kommer, och på 

den punkten gick svaren och åsikterna isär till viss del.  

Flera av informanterna svarar jakande på frågan om de känner sig stolta över att berätta 

varifrån de kommer, medan några beskriver det som att de har en neutral inställning till sin 

hemort, och inte lägger någon större vikt vid den. 

Anna från Karlstad pekar på att det kan vara skönt att vara från ett annat ställe än någon av de 

största städerna, för att det sticker ut lite från mängden. 

Exempel 6. Anna om att vara från Karlstad. 

Det är typ skönt att komma från ett annat ställe på ett sätt. Alltså inte 

komma från typ Stockholm även om det säkert har sina fördelar också. Det är 

nånting som är lite annorlunda i alla fall känns det som för när man är i 

Uppsala är det många som är från just Stockholm och Uppsala.  
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Hon fortsätter dock med att understryka att det positiva hon förknippar med att komma från 

Värmland möjligtvis inte hade varit lika starkt om hon kommit från en mindre ort. 

Exempel 7. Anna om att inte vara från en håla. 

Det är en positiv sak för att Karlstad inte är en håla. Det kanske är 

annorlunda om man känner att man kommer från en håla. ((skrattar)) 

Iris från Umeå och Beatrice från Malmberget beskriver båda en kluvenhet till den norrländska 

identitet och stereotyper som de brukar bli förknippade med. Å ena sidan berättar de att de 

känner en stolthet över att vara norrifrån, men å andra sidan att det finns en känsla av 

underlägsenhet i förhållande till södra Sverige. Iris berättar om att möta positiva och nyfikna 

reaktioner på att hon kommer norrifrån, men att de ofta har en underton som hon beskriver 

som ”kusinen från landet”. 

Exempel 8. Iris om kusinen från landet. 

Även om det är lätt att få jobb för att folk tycker att man är trygg och 

duktig och sådär så går det inte att komma ifrån att man är lite i 

underläge eller att det är lite nedlåtande på nåt sätt, gentemot folk från 

norra Sverige. Och man möts ju ändå ganska mycket av att man är lite 

kusinen från landet typ. Man flyttar söderut med en känsla av att vara i 

underläge på nåt sätt. 

Elsa från Örnsköldsvik beskriver istället en odelat positiv upplevelse av att berätta för 

människor, framför allt i arbetssammanhang, att hon kommer från Norrland. Ibland är det 

hennes dialekt som berättar att hon kommer norrifrån, exempelvis när människor hon möter 

noterar hur hon uttalar sitt efternamn. Hon berättar att egenskaperna som indirekt tillskrivs 

henne som en följd av hennes norrländska klang är positiva. 

Exempel 9. Elsa om lugna norrlänningar. 

Jag tror att folk gillar norrlänningar generellt, att de är lugna och att 

man är trygg tror jag att många tycker. 

Hon fortsätter med att beskriva sin identifikation med Norrland, och reflekterar över vad 

stoltheten över att vara norrlänning kan bero på. 

Exempel 10. Elsa om att identifiera sig som norrlänning. 

Man identifierar sig ändå som norrlänning här nere i Uppsala och det är en 

viktig del av mig för det är som sagt nåt som jag är stolt över men jag vet 

inte kanske exakt varför jag är stolt över att vara norrlänning. Men det 

kanske också är mina fördomar eller liksom alla andras fördomar som jag 

också håller med om att det oftast är genuina, riktiga människor. 

Greta från Kristianstad känner en tydlig stolthet över att vara skåning, men på frågan om hon 

tycker att hon pratar likadant som sina nära och kära som bor kvar i hemorten svarar hon 

pratar mindre dialektalt än dem, och att dialekten jobbats bort omedvetet och ”försvenskats”. 
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Exempel 11. Greta om att prata försvenskat. 

Nu skulle jag säga att jag pratar mer försvenskat, eller förstockholmskat 

på nåt sätt. Den kommer fram ibland, tex maaRs och inte masch och det är ju 

liksom en skånsk sak som man säger. 

Flera av informanterna beskriver uppfattningar om de respektive hemorterna i termer av 

”bonnigt”, litet eller lantligt, och att det är vanligt att människor de möter inte vet var orten 

ligger. När de får frågan om hur de skulle beskriva dialekten som talas där de kommer ifrån 

beskrivs även den generellt som bonnig, lantlig eller ”grov” och i negativa ordalag. Anna ger 

en tudelad beskrivning av sin hemdialekt som svar på frågan om hur hon skulle beskriva 

dialekten som talas hemma i Karlstad. Å ena sidan är den trygg och snäll, å andra sidan 

bonnig. 

Exempel 12. Anna om en snäll och trygg dialekt.  

Det låter lite mer bonnigt typ om man jämför med rikssvenska. Det känns som 

en snäll dialekt, inte så hård. För mig är det väl en trygg dialekt. Men 

jag skulle också säga att den blir lite bonnig om man har väldigt bred 

dialekt och använder mycket dialektala ord. 

I allmänhet finns ett visst mått av stolthet över att sitt ursprung, men för vissa informanter är 

denna stolthet en mer självklar del av identiteten än för andra som snarare beskriver sin 

inställningen till stolthetsfrågan som mer neutral och långt ifrån negativ.  

6.1.4 Offentliga personer, populärkultur och media 

Flera av informanterna berättar att de ofta blir förknippade med olika offentliga personer, 

baserat på dialekt eller ursprung. Denise från Värnamo kopplas till exempel ibland ihop med 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Ikea-grundaren Ingvar Kamprad, och Anna har fått 

förhålla sig till komikern Mia Skäringer och värmländskan i programmet Hajk. Beatrice 

berättar att hon på grund av sin dialekt ofta förknippats med Pistvakt, Jägarna eller 

fotbollsjournalisten Erik Niva, och Fredrikas hemstad Hofors har associerats med tv-serien 

Samtidigt i Hofors.  

Beatrice berättar att ofta får höra att folk inte vet vad Malmberget är eller var det ligger 

någonstans, men ibland känner folk till platsen enbart för att de känner till att 

fotbollsjournalisten Erik Niva kommer därifrån. I dessa fall har hon bara uppfattat det som 

positivt att kopplas ihop med en offentlig person, i och med att det satt hennes hemort på 

kartan.  

Exempel 13. Beatrice om Erik Niva. 

Antingen så är det Va? eller så är det att dom säger typ Erik Niva! för dom 

vet att han kommer från Malmberget. Och då är det alltid positivt! 
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Hon fortsätter med att beskriva kommentarer som hon har fått angående sin dialekt, och 

berättar att folk förväntar sig mer utpräglad dialekt från henne eftersom hon kommer så långt 

norrifrån. Denna typ av bred norrländska förknippas då med tv-programmen och filmerna om 

Pistvakt och Jägarna. 

Exempel 14. Beatrice om filmreferenser. 

Folk har tyckt att jag pratar för lite dialekt, när jag beskriver var jag 

kommer ifrån, att jag kommer från Malmberget, typ Kiruna. Ah det är långt 

upp, ovan polcirkeln. De förväntar sig att jag ska prata som Pistvakt eller 

Jägarna. De har filmreferens till hur jag ska låta och då tycker dom att 

jag inte har så mycket dialekt. 

Det är alltså inte ovanligt att både dialekter och platser förknippas med offentliga personer 

eller populärkulturella referenser. I vissa fall är associationerna positiva, och i andra fall är 

känslan hos informanterna mer kluven beroende på vad de själva har för inställning till 

personen eller det populärkulturella fenomenet de som blir förknippade med.  

6.1.5 Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis bidrar platsen till en känsla av trygghet och rötter hos flera av 

informanterna. Att komma hem till bekanta omgivningar är i regel förknippat med positiva 

värden hos dem, och sammanhangen som informanterna har kvar på respektive ort är familj 

och vänner snarare än aktiviteter i lokalsamhället. Informanterna känner generellt en stolthet 

över sitt ursprung och sina hemorter, men möts ibland av stereotyper kopplade till dessa 

platser och dialekten som talas där. Dessa stereotyper är ibland kopplade till offentliga 

personer och populärkultur. Relationen till platsen och dess dialekt är med andra ord kopplad 

till såväl trygghet och rötter som fördomar och olika attityder. 

Ett sätt att tolka informanternas beskrivning av att sakna aktiva sammanhang i hemorterna är i 

ljuset av nätverksteorin (se Milroy 1980), som visat att (unga) kvinnor ofta har mer perifera 

roller i lokala nätverk eller ingår i mer löst sammansatta nätverk än män generellt är. 

Informanterna i studien är knutna till hemortens nätverk via familj och sina vänner, medan det 

finns få kopplingar till föreningsliv, sport, arbete eller liknande vilket brukar tala för ett 

nätverks styrka. Detta påverkar i sin tur den platsanknutna och dialektala identiteten.  

Avseende de fördomar och föreställningar som flera informanter möter och förhåller sig till 

kan man tänka sig en koppling till Bijvoets (2013) resonemang om språkattityder, dvs att 

attityderna till språkliga varieteter egentligen är attityder gentemot talarna av dessa varieteter. 

I detta fall kopplas fördomar eller stereotyper om en plats, en del av landet eller en dialekt till 

talaren eller personer som kommer därifrån. Platsens och dialektens laddning och status 

påverkar hur man ser på dess invånare och talare – och sannolikt även hur de ser på sig själva. 
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6.2 Uppsala – universitetsstaden och standardspråket 

Intervjuernas andra ämne handlade om informanternas tankar kring och relation till Uppsala 

efter flytten dit samt till de språkliga varieteter som de mötts av där, inklusive standardspråk. I 

denna del diskuterades frågor som ”Pratar man dialekt i Uppsala?” och ”Har du reflekterat 

mer över andras dialekter eller dialekter i allmänhet sedan du flyttade till Uppsala?”. 

Jag har i denna del valt att dela in ämnet i tre underordnade teman. Dessa har jag valt att kalla 

Metaförståelse av den egna och andras dialekter, Studentnationerna i Uppsala samt Tiden i 

Uppsala förändrar relationen till hemorten. Den aktuella frågeställningen är följande: ”Hur 

ser informanterna på sin egen och andras dialekt efter flytten till Uppsala, samt hur förhåller 

de sig till den standardspråkliga varietet som de möter i universitetsstaden Uppsala?”. 

6.2.1 Metaförståelse av den egna dialekten och andras dialekter 

Samtliga informanter berättar om en större medvetenhet och ett allmänt ökat intresse för den 

egna och andras dialekter – eller avsaknad därav – efter flytten till Uppsala. Den regionala 

standard som flera av informanterna vuxit upp med och som de inte förknippat med dialekt 

förr framstår i allra högsta grad som en dialekt när de åker hem efter en tid i Uppsala. Till 

exempel Cecilia från Linköping beskriver detta i intervjun.  

Exempel 15. Cecilia om att höra sin dialekt.  

Men nu när jag hör den så kan jag snarare tycka kanske att den är lite 

charmig för att jag har en annan distans till den och kan höra den mycket 

bättre jämfört med när jag bodde där för då hörde man bara dom som pratade 

väldigt mycket dialekt. 

Hon exemplifierar detta fenomen och berättar om det hon numera kan höra omkring sig när 

hon besöker exempelvis en mataffär hemma i Linköping. 

Exempel 16. Cecilia om östgötska i mataffären. 

Ja jag kan höra inte bara den breda östgötskan, utan den lite mer subtila 

på ett helt annat sätt nu just för att jag inte hör den varje dag. Om jag 

åker till Linköping och går i mataffär så tycker jag att alla pratar 

östgötska och det tyckte jag absolut inte förut.  

Cecilia, likt flera andra informanter, beskriver dock kommentarer som hon fått och som gjort 

henne mer medveten om hur hon själv pratar, och blivit ifrågasatt när hon berättat att hon 

kommer från Östergötland. Hennes utjämnade varietet eller avsaknad av utpräglad dialekt har 

på sätt och vis blivit markerad, på grund av föreställningar om hennes hemlandskaps dialekt. 

Också Iris från Umeå berättar att hon blivit mer medveten om sin dialekt, eftersom den har 

kommenterats och imiterats av människor som hon träffat i Uppsala. Detta upplevde hon ofta 

som positivt, men hon berättar att det också kunde kännas nedlåtande.  
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Exempel 17. Iris om att härma dialekten.  

Men det var också många som påtalade, och jag tycker ändå inte att jag har 

en jättegrov dialekt, men många påtalade hur man pratade och härmade uttal 

av vissa saker, så det fanns ett stort intresse och det väckte ändå många 

reaktioner.  

Även Beatrice från Malmberget berättar att folk har kommenterat hur hon pratar, och särskilt 

reagerat på hennes norrländska sje-ljud och imiterat detta på ett sätt som kunde upplevas som 

förlöjligande. 

Exempel 18. Beatrice om sje-ljudet. 

Till exempel som med sje-ljudet. Vad gulligt att du säger schju. 

Om den varietet som talas generellt i Uppsala och av infödda Uppsalabor är meningarna något 

delade, men samtliga nämner ”rikssvenska” eller ”standard” när de ska beskriva hur man 

pratar i Uppsala. Anna säger skämtsamt att Uppsala ”claimar rikssvenskan” och Denise 

beskriver en ”rikssvensk självbild” som hon upplever att man har i Uppsala. Jennifer från 

Tidholm beskriver varieteten i Uppsala som en neutral dialekt som är svår att placera, men 

låter som det som talas i radio.  

Exempel 19. Jennifer om P1-svenska. 

Det är en obestämd, plan, dialekt i Uppsala. Det är P1-svenska. 

Flera av informanterna har även blivit direkt uppmärksammade på egna mer eller mindre 

markerade dialektala drag, som de ofta inte visste var dialektala förrän det påpekades. 

Fredrika från Hofors nämner ordet strånk, och Hanna från Kungälv tar upp exemplet brötigt. 

De menar att dessa ords dialektala klang blev tydlig under tiden i Uppsala, bland annat i och 

med kommentarer från andra eller att de inte blev förstådda.    

Hanna berättar vidare om ett dialektalt medvetandegörande på ett positivt sätt. Hon beskriver 

att hon ofta fått höra under uppväxten i Kungälv att hon pratade mycket dialekt, och inte 

sällan med en negativ laddning. I Uppsala möttes hon dock av många positiva reaktioner och 

kommentarer om hennes göteborgska klang, vilket har bidragit till att hon tycker mer om sin 

dialekt nu än förr. 

Exempel 20. Hanna om positiva kommentarer.  

Det blev ju mycket kommentarer och så men jag skulle säga att alla tyckte 

att det var positivt. Det var bara så att dom tyckte att det var liksom en 

skön dialekt typ och dom hade väl lite tankar innan att man gillar 

göteborgska så. Men nej det var bara positivt faktiskt. 

Hon fortsätter med att beskriva förvåningen hon kände inför det positiva mottagandet av 

hennes dialekt. 
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Exempel 21. Hanna om att förvånas över positiva kommentarer. 

Jag tyckte det var lite förvånande för att jag själv tänker kanske inte så 

gott om den dialekten. Som jag sa innan tycker jag att den kan låta lite 

bonnig och brötig då som jag förklarade. Så jag var ändå förvånad att det 

var så pass positivt typ. Jag trodde inte att folk tyckte om den på det 

sättet. 

Informanterna har i allmänhet blivit mer medvetna om hur de pratar, och flera informanter har 

reflekterat över att deras dialekt blivit mindre tydlig under åren i Uppsala vilket de även har 

fått påpekat av vänner eller släktingar hemifrån. Samtidigt har de i det mer standardspråkliga 

Uppsala blivit varse om att de faktiskt har en hörbar dialekt. Det är alltså en något splittrad 

bild av den egna dialekten som informanterna bildar sig under studieåren. 

6.2.2 Studentnationerna i Uppsala 

Studentnationerna är en mötesplats för studenter och en central plats för det sociala livet 

under studietiden: allt från bal och fest till idrott och musik. Varje nation utgör en egen 

studentförening och de är geografiskt anknutna på så vis att de har kopplingar till olika 

landskap. I Uppsala finns tretton nationer som representerar i stort sett hela Sverige, med 

undantag för exempelvis Skåne och Öland.   

Informanterna fick frågan om vilken nation de valde att gå med i när de började studera, och 

anledningen till valet. Majoriteten av dem svarade att de valde att gå med i nationen som 

representerar hemlandskapet – med undantag för Greta från Kristianstad som dock uppgav att 

hon hade valt en skånsk nation om det hade funnits.  

Hanna från Kungälv hade velat gå med i Göteborgs nation, men hon beskriver själva 

nationsbyggnaden som ”mindre attraktiv” och berättar att hon istället gick med i 

Västermanland-Dalarnas nation efter rekommendation om att de hade många studentbostäder. 

Fredrika från Hofors berättar att hon valde att gå med i Norrlands nation delvis på grund av 

sitt eget ursprung, men att hon egentligen inte vill kalla sig norrlänning eftersom det inte 

ligger tillräckligt långt norrut.  

Exempel 22. Fredrika om att inte våga kalla sig norrlänning. 

Är med i Norrlands nation och varför jag hamnade där är dels lite 

geografiskt men sen vågar jag inte kalla mig norrlänning för det är 

alldeles för långt söderut. ((skrattar)) 

För Jennifer från Tidaholm är hemlandskapet Västergötlands nation, där hon är engagerad, ett 

tillfälle att uttrycka sina rötter och sin platsanknutna och dialektala identitet. Hennes 

västgötska identitet blir till och med starkare på nationen i Uppsala än den är hemma. 

Exempel 23. Jennifer om att känna sig som västgöte. 
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Ja, känner mig som västgöte, det är speciellt när jag är på Västgöta nation 

och i Uppsala som jag känner mig som en västgöte liksom. Det är starkare 

här [i Uppsala], för att där hemma är jag mindre västgöte än dom men här är 

jag mer västgöte än andra. 

Hon formulerar en känsla som kan uppfattas hos flera andra informanter, nämligen att den 

dialektala och platsanknutna identiteten på sätt och vis är lättare att uttrycka ”på distans”.   

6.2.3 Tiden i Uppsala förändrar relationen till hemorten 

Informanterna fick frågan om de anser att relationen till hemorten har förändrats på något vis 

efter flytten till Uppsala, och samtliga informanter svarade att den hade förändrats – men på 

olika sätt.  

För Fredrika från Hofors har relationen blivit något komplex. Å ena sidan upplever hon att 

hon har hittat hem i Uppsala och att hon känner att hon passar in där, men å andra sidan har 

hon blivit mer medveten om klasskillnader mellan orterna.  

Jennifer från Tidaholm pekar istället på att hennes platsanknutna identitet som västgöte 

snarare har blivit starkare sedan flytten till Uppsala. 

Exempel 24. Jennifer om att komma från Västergötland. 

Jag tror att jag blivit mer stolt över att komma från Västergötland under 

tiden i Uppsala. 

För Hanna från Kungälv har tiden i Uppsala förändrat henne och hur hon ser på sin hemstad i 

allmänhet, och hon har börjat reflektera kring skillnader mellan Kungälv och Uppsala. Hon 

resonerar också kring att hon själv har förändrats, men inte i fråga om dialekten och hur hon 

pratar utan snarare vad hon pratar om och hur hon uttrycker sig. Hon beskriver att det har att 

göra med skillnaderna mellan universitetsstaden Uppsala och ”småstaden” Kungälv, och hon 

reflekterar över vad dessa skillnader kan bero på.   

Exempel 25. Hanna om skillnaderna. 

Dels tror jag ändå att det är för att det är en stor studentstad, det 

kommer folk från hela Sverige och bosätter sig där. I Kungälv blir det nog 

väldigt mycket att det är samma människor som växer upp och man formas ju 

lite efter alla som är runt omkring en. Det tror jag är den största grejen. 

Och det finns också lite andra intressen och ambitioner när man kommer till 

en stad som Uppsala gentemot vad det finns i Kungälv, en småstad. 

Denise från Värnamo svarar att relationen till den småländska hemorten har förändrats till det 

bättre under åren i Uppsala. Tidigare kunde hon inte se fördelarna med att bo där utan ville 

flytta därifrån, men idag är bilden mer positiv – även om hon inte kan se sig själv bo där. 
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Exempel 26. Denise om att ha en nyanserad relation. 

Ja, den har blivit mer nyanserad. När jag var yngre var det ganska mycket 

att jag tänkte att sen ska jag flytta härifrån men nu har jag en ganska 

positiv bild av Värnamo. Ser många bra aspekter men sen känner jag mig 

kanske inte så hemma i Värnamo för att jag inte har så jättemycket 

kopplingar kvar rent socialt och det är inte säkert att det är där jag vill 

bo. Så jag har en mer positiv bild, även om det inte innebär att jag vill 

bo där. 

Detta är en bild som flera av informanterna delar: hemorten framstår på många sätt som 

mindre dålig än den gjorde när de bodde där innan flytten till Uppsala, och flera beskriver det 

som att de ser platsen i ett nytt, mer positivt, ljus.   

6.2.4 Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis är tiden i Uppsala präglad av ett medvetandegörande eller en 

medvetandeökning avseende dialekt kontra standardspråk. Den dialektala identiteten och 

ursprunget blir blixtbelyst i och med flytten, och relationen till hemorten förändras av åren i 

Uppsala. Att möta andra dialekter och standardspråk gör att informanterna medvetet och 

omedvetet förhåller sig till detta, och att flytta till en universitetsstad för att studera påverkar 

informanterna och deras identiteter på olika vis. Dialekten ger även upphov till kommentarer, 

både om att den utjämnats och om att den faktiskt märks. Slutligen verkar studentnationerna 

fylla en sorts symbolisk funktion i det platsanknutna identitetskonstruerandet, och fungerar i 

varierande utsträckning som ett sätt att behålla kontakten med sina rötter.  

Medvetandegörandet och den förändrade relationen kan kopplas till Andersson & Thelanders 

(1994) resonemang om att hantera den nya kontexten som en flytt innebär – och de nya 

perspektiven på ”hem”-identiteten som bidrar till att forma identiteten i Uppsala. Detta 

kommer att diskuteras vidare i det avslutande kapitlet. 

6.3 Identitet, dialektalitet & platsanknytning 

Det tredje ämnet fokuserade på informanternas mer explicita metaresonemang om sin egen 

identitet i förhållande till dialekt och platsaknytning. I denna del av intervjun behandlades 

frågor som ”Är din hemort en viktig del av din identitet och för dig som person?”, ”Vad 

betyder dialekt för dig?” och ”Finns det situationer där du anpassat ditt sätt att prata i en mer 

standardnära riktning, exempelvis för att passa in eller framstå som mer kompetent?”.  

Inom ramarna för det tredje ämnet har jag valt ut följande tre teman: Dialektal samhörighet, 

Språklig anpassning och kommunikativ kompetens samt Den egna dialektens betydelse, och 

frågeställningen som behandlas är ”Vilken funktion fyller dialekt och platsanknytning för 

informanternas identitetskonstruerande?”. 
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6.3.1 Dialektal samhörighet 

Ett tema som flera av informanterna tog upp avseende dialektens betydelse för dem var 

samhörighetsaspekten – att känna samhörighet med människor som pratar likadant. För flera 

informanter hör det ihop med den ökade medvetenhet om hemdialekten och dialekter i 

allmänhet (se 6.2.1). Under uppväxtåren innan tiden i Uppsala hade de möjligtvis inte 

uppfattat andra med samma regionala varietet eftersom den talades runt dem dagligen.  

Till exempel Cecilia beskriver detta och tycker att det kan vara roligt att snappa upp att någon 

på tv kanske kommer från samma del av landet som hon, eftersom det kanske innebär att man 

har någonting gemensamt.  

Exempel 27. Cecilia om att ha något gemensamt. 

Nu kan jag nog snarare liksom om jag hör nån på tv med subtil dialekt tänka 

såhär ah den där måste komma från Linköping eller åtminstone Östergötland 

och det är lite kul. Ja, man kanske har något gemensamt. 

Även Elsa berättar om detta och betonar samhörigheten som hon känner med personer som 

pratar med norrländsk klang. 

 

Exempel 28. Elsa om samhörighet. 

Man hör nån som pratar norrländska och då blir man direkt lite ah var 

kommer du ifrån då? för att man känner nån slags samhörighet. 

En annan vanlig beskrivning bland informanterna är att deras dialekt blir mer utpräglad eller 

kommer fram i samtal och interaktion med andra från hemorten, exempelvis telefonsamtal 

med en förälder eller när de är hemma. De flesta informanterna berättar också att de medvetet 

och omedvetet anpassar sig till sin samtalspartner och att dialekten därför blivit utjämnad 

under åren i Uppsala, men att det också är därför den blir tydligare i samtal med nära och kära 

hemifrån. Den dialektala eller språkliga samhörigheten verkar med andra ord vara stark hos 

dessa unga kvinnor, och i stort sett samtliga informanter beskriver på olika vis att de kan 

anpassa sitt sätt att prata som ett sätt att identifiera sig med och närma sig en annan människa. 

6.3.2 Språklig anpassning och kommunikativ kompetens 

I detta tema behandlas en aspekt av identitetskonstruerande där språklig anpassning och 

avsaknad av dialekt fyller en viktig funktion. Under intervjuerna ställde jag frågan huruvida 

de någonsin upplevt att de behövt förändra sitt sätt att prata i en mer standardnära riktning för 

att exempelvis passa in eller framstå som mer kompetent. Jag frågade även om de i så fall kan 

uppfatta en konflikt mellan en vilja att passa in och att få uttrycka en egen dialektala identitet. 

I informanternas svar kunde jag ta fasta på att flera upplevt situationer där de velat eller 

behövt anpassa sitt sätt att prata, men att det inte nödvändigtvis inneburit en inre 
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identitetsmässig konflikt. Att anpassa sitt sätt att prata, ofta i mindre dialektal riktning, kunde 

istället utgöra en professionell färdighet. Beatrice från Malmberget beskriver sina erfarenheter 

av detta. 

Exempel 29. Beatrice om friktionsfri kommunikation. 

När jag jobbade i kundtjänst och tog telefonsamtal hade jag en serviceröst 

som inte är som jag pratar nu till exempel. Dels är den lite ljusare 

kanske. ((skrattar)) Och då gjorde jag val i hur jag pratar att kanske ta 

mer neutrala ord som inte är så här dialektalt färgade för att 

kommunikationen skulle funka så snabbt eller lätt så friktionsfritt som 

möjligt. 

Flera informanter kan sägas använda språkliga resurser för att konstruera en professionell och 

serviceinriktad persona som kommunicerar effektivt, rakt och tydligt. De verkar med andra 

ord se detta som en kompetens, och inte som ett sätt att göra avkall på den egna språkliga 

identiteten som inte lämpar sig (lika bra) i sammanhanget. Det är inte förknippat med negativa 

känslor av att den egna dialekten inte är ”bra nog”, utan betraktas som en styrka i 

serviceinriktade yrken med kundbemötande i exempelvis butik eller via telefon. De har en 

sorts kommunikativ repertoar som inte bara innefattar dialektbruk kontra standardspråk, utan 

även tydlighet som talhastighet, artikulation och ordval. I en jobbsituation där de talar med 

exempelvis en kund kan de snabbt avgöra vilka resurser från den språkliga repertoaren som 

behöver plockas fram eller nedtonas.  

Beatrice poängterar att hon i vanliga fall skulle tycka att det var tråkigt att behöva tona ner sin 

dialekt, men att hon känner annorlunda inför detta i en jobbkontext.  

Exempel 30. Beatrice om att växla och kommunicera effektivt. 

Jag tycker alltid att det är tråkigt ändå. Kanske inte just i det 

jobbsammanhanget då för då kände jag att det var bara skönt att kunna växla 

och kunna kommunicera med personer på ett effektivt sätt för det ingick i 

arbetsuppgifterna. Jag var väldigt duktig på det och det kändes bra men 

kanske i andra sammanhang. 

Att dialekt i praktiken ofta nedtonas eller jämnas ut fullständigt verkar ha att göra med att 

man inte förknippar den önskvärda tydligheten med dialekt, vilket Anna beskriver. Det är helt 

enkelt större risk att personen man pratar med inte förstår om man använder ett dialektalt 

färgat språk – och detta påverkar servicen och kommunikationens effektivitet negativt. 

Kärnfull, ändamålsenlig och mottagaranpassad kommunikation tycks vara centralt. 

Exempel 31. Anna om tydlighet och värmländska. 

Jag kan nog tänka att jag ska artikulera eller prata tydligt i så här 

professionella sammanhang. Att man är så här tydlig. Av någon anledning 

förknippar jag inte det med värmländska. 
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Även Jennifer från Tidaholm lyfter denna aspekt i sin intervju. Hon berättar att hon kan tona 

ner dialekten i mer formella sammanhang som inom akademin, för att det centrala ska vara 

det hon säger och inte hur hon säger det. En dialekt som kan uppfattas som markerad ska inte 

vara ett hinder för att hon ska få fram sitt budskap.  

Exempel 32. Jennifer om fokus på rätt sak.  

När det är mer formella sammanhang kan jag prata mer rikssvenska, bara för 

att det ska vara fokus på rätt sak: att det inte ska bli fokus på hur en 

pratar utan det ska vara fokus på vad en pratar om. 

6.3.3 Den egna dialektens betydelse 

En majoritet av informanterna berättar att de värdesätter sin dialekt och dialekter i allmänhet. 

De beskriver att de tycker att det vore väldigt tråkigt om dialekter utjämnades mer eller 

försvann. De flesta informanterna säger att de önskar att de själva haft mer dialekt än de har 

nu. Till exempel Elsa från Örnsköldsvik berättar om detta: 

Exempel 33. Elsa om dialekt som försvunnit.  

Ja alltså jag blir ju jätteledsen när folk säger Jaha nej kommer du från 

Övik? Det hade jag aldrig trott. Då blir man ju ändå lite besviken på sig 

själv att det har försvunnit så mycket dialekt. 

Även Greta från Kristianstad uttrycker att hon önskar att den skånska dialekten vore mer 

utpräglad, eftersom den faktiskt visar varifrån i landet hon kommer. Hon också berättar att 

hon ibland upplever ett behov av att ursäkta sig för sin utjämnade dialekt.  

Exempel 34. Greta om att vilja ha grövre skånska. 

Jag brukar typ be om ursäkt ibland för att den inte är så grov längre. För 

jag vill ju egentligen ha en grövre skånska, jag tycker att det är väldigt 

fint. Och jag önskar att jag pratade mer skånska även om det kanske var den 

skånskan som jag inte tycker är så jättevacker ändå, kristianstadsskånskan, 

så är det ju ändå på nåt sätt att jag visar att jag är därifrån. Så ja, 

dialekt för mig är jätteviktigt och jag önskar att jag hade mer dialekt än 

vad jag har. 

Iris beskriver att hon numera känner sig stolt över sin dialekt, men att det inte alltid varit så. 

Exempel 35. Iris om att träna bort dialekten. 

Jag hade en period i högstadiet, då ville jag som träna bort dialekten. Då 

slutade jag använda dialektala ord och uttryck och så där. Men inte nu, nu 

tycker jag bara att det är trevligt. Då tyckte man väl att det lät bonnigt 

eller obildat kanske. Man ville vara en del av kontinenten på ett annat 

sätt. 

När de får frågan om hur de skulle beskriva sin egen dialekt eller sätt att prata svarar flera av 

informanterna att den är ”svårplacerad”, ”neutral” eller ”under radarn”.  
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Exempel 36. Fredrika om att flyta under radarn. 

Det är det som också gör att jag känner mig dialektlös, för att jag alltid 

flyter under radarn, ingen kan pinpointa var jag är ifrån. 

Det är med andra ord vanligt bland informanterna att i regel tycka om dialekter och vilja 

värna dem, men samtidigt ställas inför faktumet att den egna dialekten har utjämnats och inte 

är så tydligt som de hade velat.  

6.3.4 Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis är den egna dialekten och hemorten en del av informanternas identitet i 

olika stor utsträckning. Dialekt och plats fyller en viktig funktion för flera av informanterna, 

och samtliga behöver på olika vis förhålla sig till dem, på gott och ont. Dialekten kan utgöra 

en resurs och en koppling till rötter och samhörighet, och många av informanterna beskriver 

sin dialekt som neutral men önskar att den vore mer utpräglad. Flera informanter anpassar 

även sitt sätt att prata beroende på kontext: i mer standardnära riktning i professionella 

sammanhang och i mer dialektal riktning i samtal med släktingar. Denna språkliga anpassning 

innebär en kompetens som de använder för att uttrycka exempelvis närhet, kompetens eller 

tydlighet. 

Den språkliga anpassningen som en resurs att plocka fram i professionella eller formella 

sammanhang kan även kopplas till tidigare forskning av Eva Sundgren, som i sin Återbesök i 

Eskilstuna-studie fann att det var betydligt vanligare för de kvinnliga informanterna än 

männen att jobba i så kallade aktivt språkutövande yrken. Hon slår där fast att det finns en 

koppling mellan att prata standardnära och att ha ett språkproducerande yrke (Sundgren 

2002:313–314). Mer om detta kommer att diskuteras i kapitel 7. 

6.4 Framtidsorientering 

Det fjärde intervjuämnet behandlade frågor om framtidsplaner och resonemang om 

framtidsutsikter avseende jobb- och bostadsort, familj samt semesterboende. Ett exempel på 

en fråga som ställdes under denna del av intervjun är ”Var skulle du vilja bo om tio år och 

varför?”. 

I denna del är ämnet indelat i följande två teman: Orientering från hemorten och 

Identifikation mot hemorten. Den aktuella frågeställningen är ”Hur ser de på sin framtid, 

avseende exempelvis bostadsort, arbete och familj? Spelar dialektal identitet och 

platsanknytning in i hur de orienterar sig framgent?”. 
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6.4.1 Orientering från hemorten 

I informanternas svar på frågan om de skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till sina 

hemorter fanns olika åsikter och tankar. Bland de som svarade att det inte är troligt att de 

skulle flytta tillbaka fanns ofta en känsla av att möjligheterna och utbudet i hemorten är 

begränsade och att det inte är aktuellt att flytta tillbaka när man väl har flyttat därifrån.  

Fredrikas relation till hemorten Hofors är präglad av en känsla av att inte längre passa in efter 

Uppsalaåren och att ha lämnat orten bakom sig. Som svar på frågan om hon skulle kunna 

tänka sig att flytta tillbaka säger hon att det inte är ett alternativ när man tagit sig därifrån. 

Hon beskriver även flytten till universitetsstaden Uppsala från bruksorten Hofors som en 

klassresa i sig, och att hon numera ser sin hemort i ett annat ljus som komplicerar relationen.  

Exempel 37. Fredrika om klassresan. 

Det är mycket kopplat till klass. Det känns ju som man gjort en klassresa 

bara genom att flytta till Uppsala. Även om jag skulle ha jobbat inom nåt 

lågutbildat yrke skulle det ändå kännas som att jag gjort en klassresa bara 

för att jag flyttat från Hofors. Det blir lätt så att man ser ner på 

bruksorter och mindre ställen och det gör att Uppsala känns ännu mer som 

hemma eftersom det har högre status. 

Hon fortsätter med att resonera kring sin nya medelklassidentitet som kan ha en mer positiv 

relation till hemorten, eftersom det nu finns en distans – förmodligen både geografiskt som 

identifikationsmässigt – till platsen.  

Exempel 38. Fredrika om att vara medelklass.  

Från att ha varit arbetarklass och Hoforsbo, nu är jag i storstan och är 

medelklass helt plötsligt. Det är ju intressant, det här perspektivet som 

bekväm medelklassperson som plötsligt kan känna avstånd till Hofors för att 

jag är lite mer välutbildad och i den här privilegierade positionen. Så nu 

helt plötsligt kan jag säga att nu tycker jag om Hofors för att jag inte är 

Hofors. Jag kom därifrån. 

Både Anna från Karlstad och Fredrika beskriver en kluvenhet i relationen till hemorten och på 

frågan om de skulle kunna tänka sig att flytta hem igen. Anna ställer sig frågan om hon 

faktiskt vill flytta hem någon gång eller om hon ”bara romantiserar det” för att familjen bor 

där och för att det är vanligt att flytta hem om man tänkt skaffa barn eller liknande. 

Exempel 39. Anna om möjligheter i storstad. 

Jag är lite splittrad mellan den grejen, till exempel jobbutbud. Om jag 

flyttar till Karlstad är det ju lite annorlunda där. Det finns inte lika 

mycket att göra, det finns inte lika mycket möjligheter så jag slits väl 

lite mellan den grejen: vill man ha dom möjligheterna och testa att bo i 

storstad eller bo nära familjen och natur och ha råd att köpa en bostad? 

Flera informanter beskriver likt Anna att de ser sig själva bo i en större stad i framtiden, 

eftersom det finns fler möjligheter, socialt liv, större utbud och jobb där – oavsett om man har 
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en koppling till staden eller inte. Hos flera av dessa informanter finns ändå en vilja att ha kvar 

sina rötter i form av sommarstuga eller liknande i närheten av hemorten. 

Beatrice från Malmberget sätter ord på ett resonemang som flera av informanterna uttrycker 

på olika vis. De vill gärna ha en koppling till sin hemort och kan känna en viss saknad eller 

nostalgisk dragning dit, men att de inte ser sig själva ha ett vardagligt liv där. 

Exempel 40. Beatrice om sin vardag. 

Jag har inte tänkt att det skulle vara härligt att ha min vardag där. 

Hon beskriver också en känsla av att ha blivit så pass trygg i sitt ursprung att hon inte känner 

ett behov av att faktiskt bo där, utan att det finns ett tillräckligt stort värde för henne att vara 

därifrån. 

Exempel 41. Beatrice om att växa in i var hon kommer ifrån. 

Jag har mer vuxit in i var jag kommer ifrån, att jag känner mig väldigt 

trygg i det och att det gör mig lugn i att vara på en annan plats rent 

geografiskt för att jag har med det i den jag är på ett sätt. Så då kan jag 

bo här men jag är ändå fortfarande från Malmberget. 

Det finns alltså olika inställningar och anledningar till att inte vilja flytta hem, men ingen av 

informanterna uttrycker egentligen något aktivt avståndstagande eller en odelat negativ bild 

av sina hemorter, även om relationen ibland kan vara komplicerad. 

6.4.2 Orientering mot hemorten 

Informanterna som svarade att de skulle kunna tänka sig eller aktivt planerar att flytta hem 

beskrev detta på olika vis. Några ville hem till samma stadsdel som de vuxit upp i, medan 

andra snarare ville hem till någon större ort i regionen.  

Greta från Kristianstad och Elsa från Örnsköldsvik berättar båda att de planerar inför att flytta 

hem till sina hemtrakter eller hemregioner, även om de skiljer sig i fråga om orientering mot 

en större stad. Två av studiens informanter, Iris från Umeå och Hanna från Kungälv, har vid 

intervjutillfället redan valt att flytta hem.  

Greta beskriver en längtan tillbaka till Skåne och att hon saknar just Skåne och inte det 

lantliga samhället utanför Kristianstad. Hon berättar att hon känner sig trygg, hemma och glad 

av att höra skånska omkring sig och har en stark identitet som skåning. Hon berättar 

skämtsamt att hon ser sig själv i första hand som skånsk, och i andra hand som svensk. Hon 

vill helst flytta till Malmö eller någon annan större stad i Skåne, främst för möjligheterna som 

det innebär att bo i en stad. Hon säger att Kristianstad helt enkelt känns för litet, och att det 

känns som att tiden har stått stilla där sedan hennes högstadietid.  
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Exempel 42. Greta om sitt 14-åriga jag. 

Det är så mycket som är 14-åriga jag som är kvar i Kristianstad. Det är en 

jättevacker stad och jag förstår varför folk flyttar dit, men för mig 

kommer den nog alltid vara den lilla stan för 10 år sen. 

Elsa berättar att hon vill flytta hem så snart hon kan, men säger också att det inte varit någon 

självklarhet förr. Hon beskriver det som att hon inte uppskattade exempelvis närheten till 

vacker natur när hon var yngre, men att hon nu värdesätter detta – och närheten till familj – 

vilket bidrar till att hon vill flytta hem.  

Exempel 43. Elsa om att flytta hem. 

Det var inte planen tidigare. För bara tre år sedan hade jag kanske sagt 

annorlunda men nu vill jag flytta hem, definitivt. 

En poäng som några av informanterna gör när de får frågan om var de skulle vilja att 

eventuella barn skulle växa upp är att de gärna ser att eventuella barn i framtiden skulle prata 

samma dialekt som de själva gör, och att de gärna vill föra vidare sin dialekt till barnen och 

dela sina rötter med dem via dialekten.  

För Iris är det viktigt att eventuella barn pratar samma dialekt som hon och det är självklart 

för henne att bo kvar i Umeå även i framtiden. När hon bodde i Uppsala längtade hon tillbaka 

till Umeå, och i intervjun uttrycker hon det som att hennes rötter finns och växer där. 

Exempel 44. Iris om att rota sig.  

Nu rotar jag mig här [i Umeå]. 

Några av informanterna beskriver även en platsanknuten identitet som snarare kan beskrivas 

som regional än lokal vilket även påverkar deras hem-orientering. Ett exempel på detta är 

Greta från Skåne, som ser sig själv primärt som skåning och vill tillbaka till Skåne, men till en 

större stad och inte till den skånska landsbygden som hon kommer ifrån. 

6.4.3 Sammanfattning och diskussion 

Det är sammanfattningsvis en blandning av åsikter och tankar om framtiden, men gemensamt 

för de flesta är att de skulle vilja ha någon form av koppling till platsen i framtiden – om de 

inte kan tänka sig att bo där skulle en sommarstuga vara aktuellt. För vissa informanter är 

detta en fråga som aktualiserar olika konflikter – att å ena sidan exempelvis vilja bo i en större 

stad och å andra sidan ha nära till släkt i synnerhet i fråga om barn, eller att känna att man inte 

längre passar in eller hör hemma i sin egen hemort.  

Informanternas orientering mot städer snarare än det lokala kan kopplas till Ching & Creeds 

(1997) resonemang om lantlighet kontra urbanitet, och den status som finns i att vara urbant 
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orienterad – i synnerhet som akademiskt utbildad. Detta kommer jag ha anledning att 

återkomma till i det avslutande kapitlet. 

6.5 Avslutande sammanfattning och diskussion 

Utifrån intervjuerna kan jag sammanfattningsvis ta fasta på att frågor om identitet, dialekt och 

platsanknytning engagerar. Kännetecknande för samtliga intervjuer var ett stort intresse för 

ämnet – att det kändes viktigt och angeläget. Flera uttryckte dock inledningsvis en tveksamhet 

till hur mycket de egentligen skulle kunna bidra med och att de hoppades att deras svar skulle 

kunna vara till någon nytta. Det var inte självklart att de kände sig som goda företrädare och 

representanter för dialekten och hemorten. 

Informanterna hade i mycket varierande utsträckning reflekterat över denna typ av frågor 

tidigare. En del informanter hade tänkt mycket på sina rötter och betydelsen av dialekten, 

medan andra inte intresserat sig särskilt mycket för detta tidigare. För mig som intervjuare var 

det värdefullt att höra båda dessa ingångar till och perspektiv på ämnet.  

För att sammanfatta och återknyta till de fyra frågeställningarna kan följande konstateras: för 

det första är relationen till de respektive hemorterna och dialekterna som förknippas med dem 

i regel positiv och förknippad med värden som trygghet, men den kan också vara kopplad till 

stereotyper och fördomar.  

För det andra är informanternas syn på och förhållningssätt till sin egen och andras dialekt 

efter flytten till Uppsala framför allt präglad av en medvetandeökning om sin dialekt och att 

den faktiskt avviker från standardspråket och den neutrala varietet som de möter i Uppsala. 

Den egna dialekten och relationen till rötterna förändras i och med detta och får en större 

betydelse, på gott och ont.  

För det tredje fyller dialekt och platsanknytning fyller en viktig funktion för informanternas 

identitetskonstruerande, framför allt i form av koppling till rötter och en känsla av 

samhörighet men de kan också orsaka identitetsmässiga konflikter, exempelvis när 

informanterna får kommentarer om dialekten har jämnats ut.  

För det fjärde och sista varierar informanternas framtida orientering men de flesta är överens 

om att de gärna vill ha någon form av koppling till platsen de kommer ifrån, även om det inte 

innebär att de vill eller avser bo där i framtiden. Oavsett orientering är plats och dialektal 

identitet viktigt på olika vis och är något som informanterna förhåller sig till, exempelvis i 

fråga om att föra vidare sina rötter till eventuella barn.  
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7. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån syftet, tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkterna samt sättas in i ett större sammanhang. Först kommer 

mekanismer bakom språklig förändring och dialektutjämning att diskuteras, följt av en modell 

över identifiering och orientering. Därefter diskuteras identiteter och orienteringar som har 

visat sig kunna stå i konflikt med varandra. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som summerar 

och diskuterar uppsatsens bidrag och blickar framåt.  

För att återknyta till syftet med studien så har det varit att undersöka hur geografiskt rörliga 

unga kvinnor ser på och resonerar kring sin identitet i förhållande till dialekt och platsen som 

de kommer ifrån samt vilken betydelse varierande grad av dialektalitet och platsanknytning 

har för dem, utifrån såväl tidigare, nutida och framtida perspektiv. Jag avsåg även utforska 

och öka förståelsen för identitetskonstruerande kopplat till dialekt och platsanknytning hos 

individer som enligt tidigare forskning inte förknippats med detta i särskilt hög grad. 

7.1 Nygamla perspektiv på språklig förändring 

Det första som jag kan konstatera är att det fortfarande, i det alltmer flytande, komplexa och 

globaliserade samhället, verkar viktigt att ha en koppling till sina rötter. Dialekten verkar 

kunna bli särskilt betydelsefull efter en flytt, i och med att medvetenheten om dess existens 

ökar och eftersom den är ett sätt att behålla en koppling till sina rötter: ”Med andra ord är 

identitet och plats nära sammanlänkade. Ett sätt att uttrycka en sådan koppling är genom att 

tala dialekt”, som Nilsson & Nylund Skog (2019:206) konstaterar.  

Såväl Nilsson & Nylund Skog (2019) och Monka (2013) som Skovse (2018) pekar på rollen 

som identifikation med en plats, orientering i livet och platsanknytning spelar i språklig 

förändring och variation. Oavsett om detta beskrivs i termer av tillhörandehet som Nilsson & 

Nylund Skog, eller som plats- eller lokalanknytning verkar det ha en stor betydelse för 

dialekternas situation. Att öka förståelse för denna identifikation och orientering i livet hos 

individer ökar sannolikt även förståelsen för språklig variation och förändring i samhället.  

Jag vill i sammanhanget diskutera den geografiska rörlighetens och flyttens roll i språklig 

förändring och dialektutjämning. Svahn & Nilsson diskuterar att det faktiskt inte verkar vara 

till exempel bostadsort på landsbygden eller i en stad eller socialgrupp som kan kopplas till 

högre eller lägre grad av dialektalitet. Det visar sig däremot att flyttbenägenhet, eller en sorts 

framtida orientering, kan kopplas till en lägre grad av dialektalitet (2014:256–257). Detta kan 

aktualisera frågan om hur mycket en faktisk flytt och geografisk rörlighet driver 
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språkförändring och dialektutjämning i samhället, och hur mycket själva benägenheten att 

flytta, dvs orienteringen framgent i livet, påverkar?  

Jag tror i ljuset av studiens resultat även att nätverk kan vara sätt att förstå språklig variation, 

men att själva nätverksteorin inte ger hela bilden. Teorin säger egentligen inte särskilt mycket 

om varför kvinnor generellt är mer löst knutna till de lokala nätverken (se Milroy 1980) eller 

hur de faktiskt resonerar kring detta. De som dock har förknippats med täta nätverk och med 

hög grad av dialektalitet är män, i synnerhet de på landsbygden och de som är äldre (se kapitel 

3). Dessa män ofta haft lokala nätverk och gemenskaper i form av arbete inom klassiska 

industrier.  

Kvinnor däremot, är i majoritet i yrken som Eva Sundgren (2002, 2004) kallar för 

språkproducerande yrken. En stor majoritet av yrkesgrupperna Yrken inom administration och 

kundtjänst respektive Service-, omsorgs- och försäljningsyrken (SCB 2020) på dagens 

arbetsmarknad består alltså av kvinnor. Mot bakgrund av resultaten om språklig anpassning i 

professionella sammanhang skulle man kunna utforska frågan om att kvinnor som arbetar 

inom dessa yrken på olika vis tillägnar sig en värdefull språklig kompetens. Att undersöka 

faktorerna och identitetskonstruerandet bakom det faktum att språkproducerande 

yrkeskvinnor ofta är mer standardnära kan säkerligen belysa flera intressanta perspektiv på 

språklig förändring och dialektutjämning. 

För att ytterligare förstå mekanismerna bakom de standardnära kvinnorna kan man även rikta 

blicken mot att kvinnor blivit den dominerande gruppen på prestigefyllda 

universitetsutbildningar i Sverige (Svt nyheter 2020). I kombination med en förmåga till att 

språkligt anpassa sig och att understryka sin kompetens med hjälp av språkliga resurser bidrar 

detta förmodligen till en utjämning av dialekter, eftersom dialekterna ofta får stå tillbaka för 

andra värden i de akademiska miljöerna, liksom i andra mer formella sammanhang.  

För att återknyta till nätverk som förklaringsmodell skulle man kanske kunna förstå det som 

att många standardspråkliga eller dialektalt utjämnade kvinnor faktiskt är tätt knutna till 

nätverk – men standardspråkliga sådana och inom delar av samhället där detta inte bara utgör 

en öppen prestige utan även är en kompetens.  

7.2 Identifiering och orientering – en modell  

Jag har tagit fram en modell i form av ett enklare diagram som studiens resultat kan sättas in i, 

som en visuell tolkningsram med de två axlarna identifiering respektive orientering. Se figur 

1. Under analysen placerades samtliga informanter in på olika koordinater i diagrammet, och 
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inspirationen till att betrakta analysresultaten i mer visuella termer ska tillskrivas Emilia 

Aldrin och hennes modell över inställningar till olika typer av namn (se 2011:68).  

Diagrammet som består av fyra kvadranter ska läsas på följande sätt: den vågräta axeln avser 

identifiering som här innebär en flytande skala från ytterligheterna som jag valt att kalla 

Dialekt & identitet inte viktigt till Dialekt & identitet viktigt, medan den lodräta axeln 

representerar orientering i livet, från en mer hem-, lokal- och landsbydgsorienterad nivå till en 

mer regional/nationell orientering från hemorten, mot städer. 

Figur 1. Identifiering och orientering. 

 

I informanternas svar på intervjufrågorna om framtiden kunde jag huvudsakligen urskilja två 

olika orienteringar: bort från hemorten och mot hemorten, men jag kunde vid närmare analys 

också dela upp dessa svar i en rörelse bort från det lokala och mot det urbana respektive mot 

det lokala eller landsbygden (se tex Andersson & Thelander 1994 och Nilsson & Nylund 

Skog 2019:227). Detta visas i diagrammet. 

Det finns en viss konflikt mellan det platsanknutna och dialekt och en orientering mot större 

städer eller platser där det finns fler möjligheter. Detta kommer jag att återkomma till och 

diskutera i nästa avsnitt. Hälften av informanterna placerade jag nämligen i den övre 

kvadranten till höger. I och med den placeringen är rötterna och en mer lokal identitet viktig, 

men livsval och framtida orientering speglar inte nödvändigtvis detta. Här återfinns flera av 

informanterna som önskar att dialekten inte blivit så utjämnad.  
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Som Svahn & Nilsson (2014:257) pekar på är den intraindividuell variationen ofta är stor och 

behöver tas i beaktande. Därför kommer jag att peka på några viktiga skillnader och likheter 

mellan informanterna.  

Jennifer från Tidaholms, Greta från Kristianstads och Beatrice från Malmbergets placeringar, 

både högt upp och långt till höger, talar både för en stark identifikation med dialekt och plats 

och en orientering i ”motsatt” riktning, dvs bort från hemorten. Hos alla tre finns en stark 

regional identitet som västgöte, skåning respektive norrlänning – men de mindre eller 

lantligare orterna som de kommer ifrån erbjuder begränsade möjligheter till ett urbant liv.  

Beatrice skulle också kunna kopplas till Andersson & Thelanders (1994) resonemang om 

individer som konstruerar en gedigen grund att stå på i sin nya flyttaridentitet, som gör att 

kontakten med rötterna och det nya sammanhanget går att kombinera. Hon orienterar sig inte 

hemåt, men hemidentiteten är viktig. 

Fredrika från Hofors, Anna från Karlstads och Denise från Värnamos placerar sig i mitten av 

identifikationsskalan, vilket tyder på att denna aspekt inte är oviktig men att de inte heller 

orienterar sig hemåt. Fredrika är till exempel tydligt orienterad mot en större stad, medan 

Anna och Denise är mindre säkra på sin framtida orientering men de tror inte att de skulle 

vilja flytta hem. 

Elsa från Örnsköldsviks och Cecilia från Linköping befinner sig längst ifrån varandra i 

diagrammet, och det innebär skillnader i både identifikation och i orientering. För Elsa är det 

platsanknutna, dialekten och hemorten viktiga, och detta visar sig även i hennes orientering. 

För Cecilia är situationen snarare motsatt, och det finns även där en samstämmighet i 

identifikationsgrad och riktningen på orienteringen.  

Hanna från Kungälv och Iris från Umeå befinner sig nedre högra kvadranten och orienterar 

sig båda hemåt men för Hanna är orienteringen något mer generellt mot hemområdet eller 

Göteborgsregionen, medan Iris är tydlig med orienteringen mot sina rötter och mot Norrland.   

Ett sätt att läsa denna figur är också att se prickarnas placering som ett mått på hur dialektala 

informanterna kan tänkas vara. I den övre vänstra kvadranten kan man tänka sig att de minst 

dialektala informanterna återfinns, och att de mest dialektala finns i den nedre högra 

kvadranten. I kvadranten med flest punkter finns en mer ambivalent inställning, vilket gör att 

dialekterna kanske inte är lika utpräglade trots identifikation. Med detta sagt skulle man till 

exempel kunna tänka sig en skillnad i dialektalitetsgrad mellan Cecilia och Elsa.   

Slutligen är en intressant aspekt att jag inte tolkat in någon informant i den tredje kvadranten 

(den nedre till vänster). Det kan dock ses som väntat, eftersom det inte är helt sannolikt att en 

lokalt orienterad person skulle skatta den dialektala identiteten lågt. 
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7.3 Identiteter och orienteringar i konflikt  

Att ha rötter och en känsla av platsanknuten trygghet verkar vara viktigt oavsett orientering i 

livet. Ingen av informanterna uppgav att de idag tar avstånd från sin hemort eller vill träna 

bort sin dialekt, utan andra yttre mekanismer som har med identifiering och orientering att 

göra verkar spela in när dialekten trots detta utjämnas och platsanknytningen försvagas. 

Man hade utifrån studier som visat att kvinnor generellt är mer standardnära än män (se tex 

Sundgren 2004) kunnat tänka sig en hypotes om att dialekt och rötter inte betyder särskilt 

mycket för geografiskt rörliga kvinnor. Denna studie visar dock att så inte är fallet. Bakom en 

utjämnad dialekt behöver det inte nödvändigtvis döljas en medveten bortträningsinsats, utan 

undersökningens resultat pekar på att det istället kan finnas en sorts sorg över att ha tappat 

dialekten och indirekt en del av kopplingen till rötterna. 

Studien visar också att dialekt och platsanknytning kan ge upphov till en viss kluvenhet hos 

dessa unga kvinnor i den urbaniserade samtiden. Det verkar finnas en sorts konflikt mellan 

olika identiteter och värden som att å ena sidan känna starkt för sitt ursprung och dialekt men 

å andra sidan uppleva en förväntan om att man ska söka sig mot en större stad för att betraktas 

som lyckad och prata mer standardspråkligt för att framstå som kompetent.  

Jag kan se en tendens att unga kvinnor lämnar hembygden för att komma vidare i sitt liv, och 

att man de känner att det finns en förväntning från samhället att flytta till en större stad för att 

bli någon, för att inte ”fastna” (se Ching & Creed 1997:18). Som även Andersson & 

Thelander (1994:52) lyfter så förknippas just rörelsen mot det urbana som det 

eftersträvansvärda och en symbol för utveckling. För informanterna i studien verkar det dock 

som att denna framåtrörelse ibland sker på bekostnad av platsanknytningen och känslan av 

integrering i hemorten.  

Som Britain (2011:87–88) konstaterar så är det rumsliga kopplat till det sociala – utifrån ens 

roll i samhället kan våra förutsättningar för eller förväntningar om rörlighet påverka, och som 

Ching & Creed (1997) skriver så är normen om den urbana orienteringen stark i samhället i 

allmänhet – och hos min informantgrupp kan detta urskiljas. Även Andersson & Thelander 

(1994) tar som bekant upp städernas koppling till allmän utveckling och modernitet. Detta 

utgör på sätt och vis yttre faktorer som kan styra en individs orientering åt olika håll. 

Flera av informanterna berättar också om en känsla som skulle kunna beskrivas i termer av 

”mellanförskap” – en känsla av att inte vara tillräckligt dialektal och integrerad hemma, men 

att samtidigt prata på ett sätt som upplevs markerat i ett standardspråkligt område som 

Uppsala. För dessa informanter är tröskeln lägre för att uttrycka ”lokalpatriotism” på distans, 

eftersom de känner sig mindre integrerade än de som bor kvar i hemorten. Det verkar finnas 

en känsla av att inte ha rätt att göra anspråk på den identiteten som den som lämnat hemorten. 
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Ett annat perspektiv på det ”dialektala limbot” eller mellanförskapet är att den förväntat 

omarkerade regionala standarden som dessa unga och mobila kvinnor ofta talar är att den 

kanske inte är så omarkerad ändå. Svahn & Nilsson (2014:33) skriver om markerade drag som 

en resurs, men det bygger på att talaren själv har agens över detta. Som Quist (2012) 

poängterar så är makt och status kopplat till de olika identiteter som vi kan konstruera, och här 

kan man ställa sig frågor om vem som egentligen har makt över dessa olika identiteter. 

Informanterna i studien upplever som bekant både ifrågasättanden om varför de inte pratar 

mer dialekt och kommentarer om dialektala ord, uttryck eller uttal som de använder. Ovanpå 

detta läggs påpekanden från släktingar som tycker att de börjat prata standardspråkligt eller 

”stockholmskt”. Det är med andra ord inte helt lätt att navigera bland och konstruera olika 

dialektala och platsanknutna identiteter som ung och geografiskt rörlig kvinna år 2021. 

För att runda av denna diskussion tror jag att även om dialekterna i Sverige i allmänhet har 

utjämnats verkar det inte som att deras betydelse för individers identitet har utjämnats. 

Platsens betydelse har inte heller blivit mindre, utan den har möjligen ändrat skepnad i vår 

globaliserade samtid. Som Barbara Johnstone uttrycker det har det dock ofta hävdats att 

platsen blivit mindre viktig i och med det föränderliga samhället vi lever i: 

It has been argued that economic and cultural developments have diminished the relevance of 

place in human lives. The threat to meaningful places in the modern world is often said to be the 

result of rapid change and mobility (Johnstone 2010:11) 

Jag vill även återknyta till Quists (2012) och Otterups (2005) beskrivningar av det 

senmoderna samhällets komplexitet och i teorin obegränsade valmöjligheter för individen. 

Det finns idag en uppsjö av sätt att konstruera sig själv och jag tror att vi snarare har fått fler 

sätt att skapa våra egna berättelser – och inte att dialekt och plats blivit ersatta eller förlorat 

sin betydelse. 

Slutligen har jag anledning att instämma i Pia Quists (2017) resonemang om att vi inte ska 

knyta ihop människor och platser helt oreflekterat och oteoretiserat, men att vi också bör sätta 

platsens betydelse i centrum. Kopplingen mellan individer och platser ska inte tas för givet, 

utan skänkas teoretiskt ljus från olika infallsvinklar.  

7.4 Studiens bidrag och framtida forskning 

Ett av studiens främsta bidrag till fältet är att den visar hur semistrukturerade intervjuer och 

ett kvalitativt angreppssätt kan vara ett sätt att komma ”bakom” ett fenomen och för att 

komma åt metaresonemang om dialekt och plats. Dess förtjänst är också att resultaten faktiskt 

kan säga något om dagens dialektsituation och att den bidrar till att utforska dialekter och 

platsers ställning och betydelse idag.  
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För att skapa en mångfacetterad av dialekternas situation och ställning behöver man titta på 

olika individers identitetskonstruerande, orientering och platsanknytning, och framtida studier 

skulle exempelvis med fördel kunna behandla andra könsidentiteters inställning till detta. Har 

unga män en annan erfarenhet av dialekt och platsanknytning än unga kvinnor? Konstruerar 

sig personer med könsöverskridande eller ickebinära identiteter som dialektala och 

platsanknutna, eller finns det andra, överordnande, identiteter för dessa individer?  

Man skulle även kunna komplettera denna typ av intervjuundersökning med en kvantitativ 

ansats där man även undersöker faktisk grad av dialektalitet och bruk av olika drag. Man 

skulle kunna göra detta i form av en panelundersökning, där man till exempel intervjuar och 

spelar in informanter i början av en universitetsutbildning med en uppföljning ett par år 

senare. Jag tror med andra ord att en kvalitativ metod med konstruktivistisk infallsvinkel i 

kombination med en kvantitativt inriktad delstudie skulle kunna ge ännu fler värdefulla, 

intressanta och relevanta insikter om dagens dialektsituation och vad den betyder för individer 

i dagens samhälle. 

Jag vill i och med denna uppsats även slå ett slag för ett kvalitativt och etnografiskt inspirerat 

angreppssätt på dialektforskning. Detta menar jag lämpar sig väl om man inte enbart är 

intresserad av dialekter i sig, utan vad vi gör med dem, vad de betyder för oss och hur vi 

konstruerar oss på olika vis – i olika platser, kontexter tidsåldrar. 

[…] a nostalgic sociolinguistics cannot adequately describe or explain the complex identity 

practices in which language users engage – practices that in principle need not be tied to a 

particular era, whether pre-modern, modern, or post-modern, although the details of these 

practices are often historically as well as culturally situated (Mary Bucholtz 2003:410)  

Avslutningsvis kan jag konstatera att språkförändring och språklig variation, 

identitetskonstruktion, dialekt och platsanknytning är intressant, relevant, komplext – och 

dynamiskt, vilket även fältet i sig behöver vara. Min förhoppning är att den här uppsatsen kan 

bidra till detta. 
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Bilaga 1. Informations- och samtyckesblankett 
 

1 Information om att delta i min masteruppsats 

1.1 Information om projektet 

I detta uppsatsprojekt undersöker jag identitet och dialekt, och jag undrar om du vill delta. Handledare för 

uppsatsen är Margareta Svahn, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Om du skulle ha frågor finns 

samtliga kontaktuppgifter under punkt 6 i detta dokument. 

1.2 Vad det innebär att delta i studien 

Ditt deltagande kommer att innebära att du blir intervjuad av mig vid ett tillfälle, vilket beräknas ta cirka 1h. 

Intervjun spelas in och sker antingen via Zoom eller i en bokad sal på campus Engelska Parken. Vi kommer 

överens om en dag och tid som passar oss båda. 

1.3 Information om studiens resultat 

Om du vill ta del av uppsatsen när den är färdigställd så kan jag skicka den till dig som pdf via mail. Uppsatsen i 

sin helhet kommer även att publiceras offentligt på Diva-portalen. 

1.4 Det är frivilligt att delta 

Det är givetvis frivilligt att delta och du kan när som helst och utan anledning avbryta ditt deltagande. Om du 

inte längre vill vara med ska du meddela detta till magdalena.sorlle.7477@student.uu.se så snart som möjligt. 

1.5 Behandling av personuppgifter 

Du kommer att vara helt anonym i studien, men själva inspelningsfilerna som innehåller personuppgifter om dig 

kommer att lagras på en lösenordsskyddad drive under uppsatsskrivandets gång, och därefter kommer de att 

raderas såtillvida du inte önskar behålla din egen inspelning. 

1.6 Kontaktinformation 

Magdalena Sörlle – magdalena.sorlle.7477@student.uu.se 

Handledare: Margareta Svahn – margareta.svahn@nordiska.uu.se 

 

2 Samtycke till att delta i masteruppsatsundersökningen 

Jag har läst och förstått den information om studien som anges i dokumentet. Jag har fått möjlighet att ställa 

frågor och jag har fått dem besvarade. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien som beskrivs ovan 

☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i dokumentet 

☐ Jag samtycker till att mina intervjusvar behandlas på det sätt som beskrivs i dokumentet 

 

Plats och datum: 

 

…………………………………………………………………… 

 

Underskrift: 

 

……………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel 

kursivering………………………någonting sägs med förställd röst 

understrykning…………………..någonting sägs med emfas 

*skrattande*……………………..någonting sägs skrattande 

((skrattar))……………………….talaren skrattar 


