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Sammandrag 

I föreliggande studie undersöks dialektuppfattningar och dialektrealisation i Sävsjö och Rörvik 

i Småland. Undersökningens syfte är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka 

dialektens sociala och geografiska betydelse hos unga vuxna på landsbygdsorter. Syftet 

inkluderar dessutom att undersöka sambandet mellan informanternas dialektuppfattningar och 

faktiska språkbruk.  

Undersökningsmetoderna består både av semi-strukturella intervjuer med samt 

kartritningar av 12 unga vuxna informanter i åldern 20–30 år, uppväxta och bosatta i Sävsjö 

och Rörvik. Materialet analyserades främst kvalitativt, där intervjusvaren och kartritningarna 

tematiserades baserat på deltagarnas dialektuppfattningar. Dock tillämpades även en kvantitativ 

analys av hur realisationen av ett på förhand utvalda dialektdrag såg ut hos dem.  

Resultatet visar att dialekten både fungerar som ett medel för konstruktion av en lantlig 

identitet, samt ett verktyg för socialisation inom den egna gruppen. Det pekar även på att det 

finns en särskild varietet registrerad för Sävsjö kommun, dock med oklara geografiska 

avgränsningar. Vidare visar resultatet att deltagarna i Rörvik både uppfattas som samt i 

verkligheten är mer dialektala än de i Sävsjö, samt att både kontinuitet och dialektutjämning 

utmärker talspråket på båda orterna. Slutligen finns tydliga kopplingar mellan informanternas 

dialektuppfattningar och språkbruk, varpå kombinationsstudien också bidrar till ökad förståelse 

för de båda.  

 

Nyckelord: Dialekt, Sävsjö, Rörvik, småländska, folkdialektologi, språks sociala betydelse.  
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1. Inledning 

Under det senaste århundradet har det svenska språksamhället drabbats av en relativt stor 

dialektutjämning. I korthet innebär detta att dialektanvändning hos individer minskar på grund 

av omfattande samhällsförändringar (se Svahn & Nilsson 2014). Hösten 2019 fann jag att 

mycket liten forskning om detta hade bedrivits i det område där jag själv är uppväxt, dvs. det 

småländska höglandet. Det var i detta sammanhang jag valde att göra en undersökning om 

dialektutjämning i min gamla hemstad Sävsjö (Pålsson 2020). Jag fann här bland annat att 

vissa dialektdrag levde kvar även bland yngre informanter, men att de yngre huvudsakligen 

var mindre dialektala än de äldre. 

Något jag inte undersökte i min studie var informanternas uppfattningar om sitt 

språkbruk. Redan innan jag flyttade till Uppsala för att "bli språkvetare" funderade jag som 

lekman ofta över dialekten i Sävsjö. Trots att den absolut var en typ av småländska, kunde jag 

ändå särskilja den från andra varieteter i närområdet. Likt informanten Stefan tyckte jag att 

man här inte lät lika "bondigt" som i Eksjö (s. 36, denna uppsats), och för att citera Sam ansåg 

jag att det gick att höra om en person var från Sävsjö om hen exempelvis brukade uttryck som 

gaalet (med utdraget a-ljud) eller fy tjaven (s. 43, denna uppsats). Vidare insåg jag redan 

under denna tid att dialekten hade flertalet sociala funktioner bland sävsjöbor; bland annat 

tycktes folk tala mer dialekt inom den närmsta vänskapskretsen.  

Från ett vetenskapligt perspektiv har språkbrukarnas egna uppfattningar ofta förbisetts. 

Som dialektforskare är det lätt hänt att endast fokusera på de språkdrag en själv är intresserad 

av, utan att ta hänsyn till de som har betydelse för dialekttalarna själva. På 1980-talet i USA 

slog forskningsgrenen folklingvistik eller folkdialektologi igenom. Inom denna fokuseras det på 

lekmäns, dvs. icke-språkvetares, egna uppfattningar om dialekt, språkande och språks sociala 

betydelse. Stora, ofta landsomfattande, studier gjordes med syfte att få "vanligt folk" att själva 

reflektera kring sitt eget språkande, språkdrag och (subjektiva) dialektgränser (se Preston 1989).  

Under det senaste decenniet har studier om folkdialektologi och språks sociala betydelse 

även börjat göras i Sverige och Svenskfinland, bland annat i Uppland (Teinler 2016), Vasa 

(Rabb 2016) och Helsingfors (Wikner 2019). Gemensamt för dessa är dock att de endast 

antingen innefattar större städer eller ett relativt standardspråkligt område. Specifikt för mindre 

orter på landsbygden har Røsstad (2008) gjort en folkdialektologisk studie på sådana i södra 

Norge, dock utan att närmare gå in på dialektens sociala funktioner hos lekmännen. Mig 

veterligen har inga folkdialektologiska undersökningar på landsbygdsorter långt belägna från 

en storstad ännu gjorts i Sverige.  

På basis av ovanstående finns det tveklöst en forskningslucka att fylla. Det är i detta 

sammanhang min studie tar sin utgångspunkt. Jag kommer i denna att göra ett återbesök i Sävsjö 

samt även besöka den närliggande orten Rörvik för att studera det jag inte undersökte i Pålsson 

2020, dvs. språkbrukares dialektuppfattningar inklusive dialektens sociala och geografiska 

betydelse för dem. Egna erfarenheter som boende på båda orterna i totalt sex år säger att 

individer i Rörvik, som är den minsta orten i Sävsjö kommun, både betraktas som samt i 

verkligheten är mer dialektala än de i centralorten Sävsjö. Även tidigare forskning visar att 

individer på mindre orter talar mer dialekt än de på större i närområdet, varpå en jämförelse 

mellan Sävsjö och Rörvik blir synnerligen intressant.  
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Vidare finns det ofta ett samband mellan attityder, uppfattningar och faktiskt talspråk i det 

att de personer som själva anser sig vara dialektala ofta också är det i reellt tal (se Røsstad 2008; 

Rabb 2016; Nilsson & Nylund Skog 2019; Wikner 2019). Orsaken till detta är att individers 

språkbruk är en produkt av deras mentala föreställningar om detta (se Preston 1999; Wikner 

2019). I tillägg ämnar jag härmed även att undersöka realisation av traditionella drag för 

undersökningsområdet i informanternas talspråk. Trots att jag redan i viss mån har undersökt 

faktiskt språkbruk i Sävsjö (se Pålsson 2020) inkluderar föreliggande studie fler unga vuxna 

informanter på orten än de som var med då, samt deltagare från ytterligare en ort i kommunen. 

Genom att kombinera studier om dialektuppfattningar och dialektbruk vill jag både nå kunskap 

om dialektens sociala och geografiska betydelse för lekmännen, samt huruvida de i talat språk 

kan betraktas som dialektala. I ett samhälle starkt präglat av dialektutjämning blir unga vuxna 

informanter i ett utpräglat dialektområde särskilt intressanta att undersöka i detta avseende. 

Studien fyller den forskningslucka som finns gällande detta för både svenska landsbygdsorter i 

allmänhet och Småland i synnerhet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka identitetskonstruktion, 

social positionering och dialektavgränsningar bland unga vuxna på landsbygdsorter. Min 

utgångspunkt är att dialekt kan betraktas som ett socio-kulturellt fenomen, som kan brukas av 

individer för både identitetskonstruktion och positionering i samhället (se ex Teinler 2016; 

Wikner 2019). Vid sidan av dialektens sociala betydelse inkluderar syftet dessutom att 

undersöka dess geografiska betydelse bland deltagarna. Med anledning av att dialekter idag 

tenderar att regionaliseras blir geografiska uppfattningar om språkdrag och gränsdragningar i 

närområdet intressanta att undersöka.  

Vidare inkluderar mitt syfte att undersöka sambandet mellan informanternas 

dialektuppfattningar och deras faktiska språkbruk. Mitt mål är här att med 

dialektuppfattningarna som utgångpunkt kunna finna förklaringar till faktisk dialektanvändning 

och språklig variation bland deltagarna. Syftet baseras på följande frågeställningar: 

 

- Hur ser informanterna på sin egen roll som dialekttalare i synnerhet samt på 

dialekttalande i allmänhet? 

- Vilka drag menar de känneteckna den dialekt som talas lokalt respektive regionalt?  

- Hur avgränsar informanterna dialekten på den egna orten geografiskt och socialt? 

- Hur ser realisationen av ett urval på förhand utvalda regionalt betingade dialektdrag ut 

i informanternas faktiska språkbruk? Hur skiljer sig realisationen från informanternas 

rapporterade bruk av dragen? 

- Hur ser sambandet ut mellan informanternas dialektuppfattningar och faktiska 

språkbruk? 

 

Gängse för samtliga frågeställningar är att Sävsjö och Rörvik genomgående jämförs med 

varandra.  



8 
 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I kapitel 2 sker en genomgång av Sävsjö kommun samt 

undersökningsorterna Sävsjö och Rörvik. I Kapitel 3 presenteras forskningsbakgrunden för 

studien, inklusive teoretiska ingångar och tidigare undersökningar inom folkdialektologi och 

dialektforskning. I kapitel 4 redovisas material, metod (inklusive urval av informanter), hur 

analysen av materialet gick till samt hur jag som forskare positionerar mig till detta. Kapitel 5 

redogör för undersökningens resultat. I kapitel 6 diskuteras resultatet utifrån syfte och 

frågeställningar. På basis av diskussionen presenteras i kapitlet även studiens slutsatser. Till sist 

inkluderar kapitel 7 en avslutande del där undersökningens bidrag framförs, samt vilka vägar 

framåt den för med sig.  

 

2. Om Sävsjö kommun och undersökningsorterna 

Sävsjö kommun är belägen på det småländska höglandet, i södra delen av Jönköpings län. 

Kommunen hade år 2020 11 703 invånare, och innefattas av fyra tätorter; Sävsjö, Vrigstad, 

Stockaryd och Rörvik (SCB 2020, se figur 2 för karta). Den gränsar i syd till Kronobergs län 

och kommunerna Växjö och Alvesta, samt till Värnamo (västerut), Vaggeryd (nordväst), 

Nässjö (norrut) och Vetlanda (österut) kommun. Politiskt sett kännetecknas Sävsjö kommun av 

ett högt väljarstöd för Kristdemokraterna. Strax under 30 % av rösterna i valet 2018 gick till 

detta parti, och kommunen står idag under kristdemokratiskt styre (Wikipedia 2021a). En stor 

orsak till detta är en mycket utbredd frikyrklighet i området. Expressens reporter Lars 

Lindström gjorde 2012 ett reportage om just detta, där han belyste det höga frireligiösa 

inflytandet. Bland annat kallade han här kommunen för centrum för det så kallade "Bibelbältet" 

(Lindström 2012).  

Som namnet antyder är Sävsjö centralort i Sävsjö kommun. Orten hade år 2020 totalt 5644 

invånare (SCB 2020). Statistik från SBC (2016) visar att befolkningen i Sävsjö mellan 1990–

2010 minskade från 5434 till 5122 invånare. Detta har dock vänt under det senaste decenniet, 

då befolkningsantalet istället ökat med 520 personer (SCB 2020). Mot bakgrund av detta går 

det att ana en minskad utflyttningen från orten under senare år.  

Sävsjös näringsliv består till stor del av trä, metall och industriföretag. Kommunens två 

största arbetsgivare är snusfabriken Skruf Snus respektive aluminiumfabriken A-lackering med 

var och en över 200 anställda. Vanligast är dock bedrivande av mindre företag inom liknande 

branscher, där Sävsjö Trähus är ett exempel på detta. En hel del sävsjöbor arbetspendlar dock 

till andra närliggande orter i Småland såsom Nässjö, Vetlanda och Eksjö, samt till de större 

städerna Jönköping och Växjö för universitetsstudier. Tåg till de sistnämnda går regelbundet 

från Sävsjö (Wikipedia 2021b).  

I Sävsjö finns kommunens enda gymnasieskola, Aleholmsskolan, med totalt 316 elever. 

Skolan erbjuder ett stort antal program, som förutom traditionella sådana även innefattas av 

exempelvis restaurang- och livsmedelsprogrammet och industritekniska programmet. På skolan 
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bedrivs även ett nationellt skyttegymnasium med elever från hela Sverige, samt 

vuxenutbildning och utbildning i Svenska för invandrare (Aleholm 2021, Sävsjö kommun 

2021). Två högstadieskolor finns även på orten; Hofgårdsskolan och Sävsjö kristna skola 

(Wikipedia 2021b). Sammantaget finns det alltså gott om utbildningsalternativ för ungdomar 

på orten, vilket gör att många sävsjöbor under sin uppväxt inte behöver pendla till andra orter 

för studier.  

Det lilla industrisamhället Rörvik är den minsta tätorten i Sävsjö kommun med 620 

invånare (SCB 2020). Orten ligger vackert belägen mellan sjöarna Hillen, Algunnen och 

Svinasjön, 23 kilometer söder om Sävsjö. Den ligger även 10 kilometer från gränsen till 

Kronobergs län och Växjö kommun. Statistik från SCB (2020) visar att befolkningen mellan 

2010–2020 har ökat från 523 till 620 personer, dvs. med närmare 20 %. I detta sammanhang 

kan Rörvik knappast betraktas som en utflyttningsort.  

Precis som i Sävsjö hittas de vanligaste arbetsgivarna i Rörvik inom industrisektorn. 

Kemikaliefabriken Clemondo respektive hustillverkaren Rörvikshus är ortens två största företag 

med cirka 70 respektive 50 anställda (Clemondo 2021, Rörvikshus 2021). Flera andra mindre 

industrier som sysslar med trä- och metallprodukter hittas även på orten såsom Rörviks Timber 

och Svensson & Linnér. Liksom i Sävsjö är även småföretagande inom exempelvis 

snickeribranschen vanligt.  

Gällande utbildning för unga finns Rörviks skola med årskurs 1–9 på orten (Sävsjö 

kommun 2021). Efter högstadiet behöver ungdomarna pendla till annan ort för 

gymnasieutbildning. Som före detta boende på orten vet jag att vanligast är att rörviksborna 

åker till Sävsjö och Aleholmsskolan för detta. Närmaste universitet finns i Växjö, 50 kilometer 

söderut, samt i Jönköping 75 kilometer norrut. Kommunikationsmöjligheterna är betydligt 

sämre i Rörvik än i Sävsjö. Inga tåg eller bussar går direkt till Växjö eller Jönköping, utan byte 

i Sävsjö eller Lammhult (en liten ort i Växjö kommun, 10 kilometer söderut) är nödvändigt för 

att åka hit. Detta för med sig att de som vill ägna sig åt eftergymnasial utbildning kan behöva 

flytta för detta. Rörvik ligger även relativt isolerat från andra större tätorter med över 2000 

invånare, där Sävsjö är den närmaste.   
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Figur 1. Karta över Småland, där Sävsjö ringats in (Landskapsguiden 2021).  

 

 

 

 
Figur 2. Karta över Sävsjö kommun (Sävsjö kommun 2012). 
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3. Forskningsbakgrund 

I föreliggande avsnitt kommer jag att redogöra för studiens forskningsbakgrund. Initialt sker en 

presentation av dialektforskning och dialektutjämning i allmänhet (3.1), följt av ett avsnitt som 

beskriver dialektsituationen i Småland i synnerhet (3.2). I 3.3 redogör jag för begreppen 

folklingvistik och folkdialektologi, följt av en teoretisk genomgång av språks sociala betydelse 

(inklusive nyckelbegreppen indexikalitet, registrering och identitet) (3.4). Till sist presenterar 

jag i 3.5 tidigare forskning om både folkdialektologi, dialektanvändning och dialektens sociala 

funktioner som kan anknytas till min studie.  

 

3.1 Dialektforskning och dialektutjämning 

Vad är egentligen en dialekt för något? Enligt Hinskens, Auer & Kerswill (2005, s. 1), innefattar 

betydelsen av begreppet "to refer to a language variety which is used in a geographically limited 

part of a language in which it is roofed by a structurally related standard variety". Med andra 

ord är en dialekt en språklig varietet som både kan avgränsas geografiskt och kontrasteras mot 

någon form av standardvarietet. Begreppet kan emellertid i flera hänseenden diskuteras. Bland 

annat kan det vara svårt att särskilja dialekter från s.k. sociolekter, dvs. socialt betingad 

variation. Exempelvis dryftas det om den s.k. förortssvenskan, en varietet som uppkommit av 

sociala skäl, ska klassas som en dialekt eftersom den kan lokaliseras till ett särskilt område (se 

ex Kotsinas 1988). Vidare nämner Svahn & Nilsson (2014, s. 34–36) flertalet andra termer 

såsom fudge-lect, mixed-lect, kombilekt och koiné, vilka uppstår vid dialektkontakt och därav 

kan ses som exempel på blandvarieteter. En essentialistisk syn på dialektbegreppet blir 

härigenom problematisk, då det till exempel kan vara svårt att göra en gränsdragning för exakt 

betydelse av ovanstående begrepp. I min studie utgår jag dock från att en dialekt är en 

geografiskt avgränsad varietet. Den språkliga variationen inom mitt undersökningsområde är 

tydligt geografiskt betingad, varpå jag anser begreppet vara tillämpbart på mitt material.  

Dahlstedt (1978) har gjort en modell för hur svenska språkvarieteter kan graderas på en 

fyrgradig skala i förhållande till dialektbegreppet. Det första steget kallar han för genuin dialekt, 

vilket innefattar att talaren använder sig av ett stort antal lokala drag avseende prosodi, fonologi 

och morfologi samt i viss mån även lexikala uttryck. Grammatiken här är även den mycket 

markerad, men anses täcka ett större regionalt område (Dahlstedt 1978 i Svahn & Nilsson 2014, 

s. 27). Flera forskare, däribland Gunnarsdotter Grönberg (2004, s. 23) och Svahn & Nilsson 

(2014, s. 28), menar dock att traditionell dialekt istället bör användas för denna nivå i syfte att 

undvika värderingar av dialekten. Det andra steget i Dahlstedts modell är utjämnad dialekt. 

Detta innebär grundläggande att en förskjutning från bruk av lokala till regionala språkdrag 

görs på samtliga språkliga nivåer. Nästa nivå är regionalt riksspråk. Detta inkluderar en gradvis 

övergång till bruk av enhetliga drag avseende främst morfologi, lexikon och grammatik. 

Slutligen är det sista steget neutralt riksspråk, som är den mest utjämnade formen (Dahlstedt 

1978 i Svahn & Nilsson 2014, s. 26–27). En annan term för riksspråk, och som även föredras 
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av andra forskare (se ex Thelander 2013; Svahn & Nilsson 2014; Teinler 2016) är 

standardspråk. Jag kommer i min studie att bruka detta begrepp.  

Så vad är då ett standardspråk? Svahn & Nilsson (2014, s. 29–30) kallar termen för "en 

överregional neutral form där man inte kan avgöra varifrån en talare kommer". Detta är även 

min förståelse av standardspråksbegreppet. Om en talare använder sig av en varietet som inte 

kan indexera hens geografiska härkomst kan det vara frågan om ett standardspråk. Begreppet 

kan emellertid även vara en produkt av ideologiska föreställningar om exempelvis 

nationalspråksideologi eller språklig korrekthet (se Pedersen 2009, s. 172). Det kan även 

innefatta uppfattningar om en särskild "högprestigevariant" som framför allt används i 

massmedia och i andra formella situationer (se ex Josephson 2018, s. 102).  

Processen genom vilken dialekter likt skalan beskriven ovan jämnas ut och närmar sig 

standardspråket kallas för dialektutjämning. Denna är huvudsakligen ett resultat av de 

samhällsförändringar som skett från mitten av 1800-talet och framåt. Från och med denna tid 

började vi att se en ökad mobilitet, urbanisering, samt förbättrat infrastruktur- och 

kommunikationsnät. Genom att människor i det gamla bondesamhället i arbetssyfte började 

flytta in till större städer kom de också i kontakt med andra varieteter vid sidan av deras egen. 

Detta ledde till att de traditionella dialekterna gradvis började förlora sina drag till förmån för 

standardvarianter. I Sverige (samt i stora delar av övriga Europa) har dialektutjämning fram 

tills nu varit en aktiv pågående process, som har lett till att de traditionella dialekterna nästan 

helt har försvunnit (Auer, Hinskens & Kerswill 2005; Svahn & Nilsson 2014, s. 17, 30–32).  

Vi har även under senare år sett en ökad regionalisering i det svenska språklandskapet (jfr. 

regionalt standardspråk ovan). Enligt Svahn & Nilsson (2014, s. 33) inkluderar detta "en 

process som leder till att de mest lokala formerna i en dialekt försvinner och att standardformer 

tar över medan former som har större regional utbredning överlever". Med andra ord kan en 

varietet (eller ett språkdrag) här sammankopplas med ett större regionalt område istället för ett 

mindre lokalt (se ex Edlund 2003). Detta innebär dock inte att samtliga lokala varieteter har 

försvunnit ur det svenska språklandskapet (se Nilsson & Nylund Skog 2019 nedan). Det är i 

detta sammanhang min studie ämnar undersöka hur lokalt eller regionalt betingat språkbruket 

är på två mindre orter i Småland.  

 

3.2 Dialekt i Småland 

Eftersom min studie inkluderar både perceptuella dialektgränser och variabelrealisering är 

traditionella dialektgeografiska gränsdragningar intressanta i jämförelsehänseende. På grund av 

att Småland historiskt varit indelat i mindre härader, dvs. "små land" (varav namnet kommer 

ifrån), finns här en stor variation av regionala och lokala varieteter (se Lindkvist 1947a). Några 

exempel på dessa är jönköpingsdialekt, kalmaritiska och tjustsmåländska (eller västervikiska) 

(Lindkvist 1947a; Lönnerholm 1972; Pamp 1978). Det har alltså tidigare gått att höra om någon 

är från Jönköping, Kalmar, eller Västervik. Wessén (1969) har vidare gjort en dialektgeografisk 

indelning av det svenska språklandskapet i olika folkmål. Två av dessa är götamål och 

sydsvenska mål, där både Sävsjö och Rörvik utgör ett gränsområde för dessa. I följande stycken 

kommer jag att redogöra för några språkdrag som karaktäriserar dessa.  
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De sydsvenska målen kännetecknas av bruk av bakre r, dvs. skorrande r, istället för främre 

r (Wessén 1969, s. 15). Detta innebär att ord som öra blir till öRa här. Inom götamålen 

förekommer enligt Wessén enbart bakre r initialt av ord, varpå röra uttalas Röra. Under senare 

år har dock en ökad nedgång av detta skett, och i Småland brukas "götamåls-r:en" idag nästan 

enbart i nordöstra delen av landskapet (Svahn 2007; Dahl mfl. 2010). En mer nutida studie (i 

jämförelse med exempelvis Wessén) av Elert (1981) visar att gränsen för r-ljudet i det 

småländska höglandet går mellan Nässjö och Eksjö, vilken därmed är norr om mina 

undersökningsorter. I detta sammanhang bör bruk av bakre r vara ett realiserat språkdrag i både 

Sävsjö och Rörvik.  

Ett annat förekommande drag inom sydsvenska mål är icke-supradentala ljud. 

Konsonantkombinationerna rt, rn, rd, rs och rl bildar här ej något enhetsljud, utan tappar istället 

sitt r-ljud. Således blir till exempel orden sport och kors till spott och koss (Wessén 1969, s. 

25). Äldre redogörelser för dialekt i Nässjö- respektive Jönköpingsområdet visar att 

supradentala ljud ej traditionellt har förekommit här (Lindqvist 1947b, s. 48; Lönnerholm 1972, 

s. 38). Detta gäller även för Kronobergs län enligt en nyare utläggning av Fridell (1999, s. 464). 

Då Sävsjö och Rörvik hör till närliggande områden bör dessa även kunna inkluderas här.  

Ett sydsvenskt drag som finns i stora delar av Kronobergs län är diftongering av vokalerna 

a och å. En person från detta område uttalar därmed orden mage och gå som mauge (eller 

mawe) och gao. Gemensamt för dessa diftonger är att de inte härstammar från urnordiskan, utan 

har istället uppkommit genom årens lopp. Därmed kallas de för sekundära diftonger (Wessén 

1969, s. 19–20; Pamp 1978, s. 57; Fridell 1999).  

En nutida undersökning om dialekutjämning i Sävsjö, vilken också föreliggande studie 

bygger på, gjordes av mig själv (Pålsson 2020). Jag intervjuade både unga vuxna och 

medelålders sävsjöbor i syfte att undersöka frekvensen av ett urval av dialektdrag. Vad gäller 

bakre r fann jag att detta var det klart dominerande draget hos de yngre informanterna. Hos de 

kvinnliga deltagarna användes huvudsakligen bakre r, men även växelvis bruk av främre r 

förekom (s. 25). Icke-supradentalt bruk av konsonantkombinationerna rs och rt var högt hos 

samtliga unga vuxna. Detta var dock ännu mer frekvent hos männen än hos kvinnorna (s. 26–

28). Några slutsatser från undersökningen var att de äldre informanterna överlag var mer 

dialektala än de yngre, de manliga mer än de kvinnliga, men att bruk av bakre r samt dialektalt 

uttal av rs och rt levde kvar hos samtliga deltagare (s. 30–31).   

 

3.3 Folklingvistik och folkdialektologi 

Ett nyckelbegrepp för min undersökning är folklingvistik. Preston (2005, s. 1), en av grenens 

stora förgrundsgestalter, definierar det enligt följande: "Folk linguistics seeks to discover what 

nonlinguists know about language and to derive from that knowledge evidence of the 

underlying folk theory of language". Folklingvister ämnar alltså undersöka uppfattningar och 

attityder bland lekmän (dvs. icke-språkvetare) till språkrelaterade företeelser samt 

underliggande sociala faktorer som ligger bakom detta. Det kan till exempel handla om att 

studera föreställningar om realisation av olika typer av språklig variation (såsom 

förortssvenska) eller gränsdragningar av varieteter. I likhet med Teinler (2016, s. 28) betraktar 

jag inte folklingvistik som någon "sammanhängande teori eller metod", utan snarare som en 
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vetenskaplig ingång för att studera språkuppfattningar hos de som inte sysslar med detta till 

vardags. Dialektrelaterad folklingvistisk forskning, som ju min studie belyser, kallar Preston (s. 

15) för perceptuell dialektologi eller folkdialektologi. 

För att konkret beskriva folklingvistikens kunskapsintressen har Preston (1999, xxiiv) gjort 

en modell (se figur 3). Denna ger en allmän bild om forskningsgrenens positionering i 

förhållande till övriga vetenskapliga sådana. Triangelns översta hörn (a) inkluderar 

språkproduktionen, dvs. lekmäns producerande av språk. Bakom detta (a’) ligger olika 

utomspråkliga faktorer (exempelvis könstillhörighet och bostadsort), som påverkar 

realisationen av språkproduktionen. Forskning om språklig variation och dialektutjämning är 

ett utmärkt exempel på detta. Jag undersöker även detta i föreliggande studie, då jag analyserar 

om några dialektala variabler förekommer i informanternas tal. I höger hörn (b) återfinns 

lekmännens reaktioner på det språk som produceras. Detta är i sin tur ofta ett resultat av 

omedvetna attityder (jfr dock Eckert 2008). Så kallade matched-guisestudier, dvs. 

experimentella undersökningar där informanterna får lyssna på olika talares språkbruk för att 

sedan värdera dessa, exemplifierar detta väl. Det vänstra hörnet (c) innefattar både uttalanden 

om a och a’ (dvs. språkproduktionen och bakomliggande faktorer) samt om c, b’ och c’ (där b’ 

och c’ är bakomliggande föreställningar, attityder och strategier till c). I min studie blir 

uttalanden om a och a’ en central utgångspunkt, eftersom den syftar till att få deltagarna att 

reflektera kring sitt eget språkbruk och dialekten som talas på orten.  

 

 
 

Figur 3. Prestons (1999, xxiiv) modell över folklingvistikens kunskapsintressen. 

 

Folkdialektologins vetenskapliga tillförlitlighet har i flera avseenden ifrågasatts. Material 

bestående av lekmäns språkuppfattningar har inte ansetts vara pålitligt för att kunna dra 

slutsatser om exempelvis dialektdrag eller (subjektiva) dialektgränser. Enligt forskarna 

Niedzielski & Preston (2000, s. 3–10) har detta bland annat bedömts vara utfattigt (dvs. 

inadekvat för att kunna utgöra vetenskapliga data), eftersom vanligt folk besitter en otillräcklig 

vokabulär för att kunna diskutera dialektföreteelser. I tillägg hävdar de att det har betraktats 

som otillgängligt, då kopplingen mellan reellt talat språk och uppfattningar om detta förefallit 

grumlig. Dock har en mängd studier faktiskt visat att lekmän är tämligen medvetna om både 

sitt eget och andras språkbruk. Både Niedzielski & Preston (2000, s. 323) och Agha (2003, s. 
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237) menar att dessa språkuppfattningar ofta skiljer sig från språkvetares genom att 

språkbrukarna tenderar att betrakta språket från en annan synvinkel.  Enligt Johnstone (2004, s. 

78) kan detta till exempel ta sig uttryck i att vissa språkdrag är mer intressanta för lingvisterna 

än för lekmännen och vice versa. I likhet med bland annat Teinler (2016, s. 57–58) och Wikner 

(2019, s. 19) ser jag här folkdialektologiska data som ett värdefullt komplement till studier om 

faktisk dialektanvändning, då icke-språkvetares perspektiv på undersökta drag tas i beaktning.  

På vilka olika sätt kan då lekmän vara medvetna om språk? Enligt Preston (1996, s. 40–41) 

finns det totalt fyra sätt: tillgänglighet (i vilken omfattning lekmännen kan beskriva ett 

språkdrag), precision (hur precist de kan beskriva det i förhållande till verkligheten), 

specificering (hur detaljerat de kan beskriva det) och kontroll (om de själva kan använda draget 

i faktiskt språkbruk). Det centrala studieobjektet för min studie är tillgänglighet, men även 

specificering och kontroll undersöks. Vidare listar Preston (s. 46–72) ett antal faktorer som 

bidrar till realiseringen av ovan nämnda kategorier. Dessa kan ställas upp enligt följande: 

 

1) Kommunikativt företräde. Om ett språkdrag aldrig omtalas i kommunikation mellan  

individer försvåras också medvetandegörandet av detta.  

2) Formell utbildning och/eller kunskap. En individ kan exempelvis tillägna sig kunskap 

om språklig variation genom utbildning, och därigenom bli medveten om denna. 

3) Språklig struktur och kognitiva förmågor. Både språkstrukturella och individuella 

kognitiva förmågor avgör hur väl ett drag uppmärksammas.  

4) Korrekthet. Om till exempel ett dialektdrag kan kontrasteras mot ett standarddrag blir 

det lättare tillgängligt för individens medvetande. 

5) Publicitet. Hur ofta draget omtalas i mediala sammanhang har betydelse för dess 

medvetandegörande. 

6) Kulturella artefakter. När draget blivit känt bland allmänheten av kulturella skäl 

uppmärksammas det också lättare.  

 

Sammantaget anser jag samtliga dessa faktorer vara relevanta för min studie, då de är avgörande 

för graden av lekmäns språkliga medvetenhet.  

 

3.4 Språks sociala betydelse 

En central utgångspunkt för min studie är att språkdrag och varieteter har en inneboende social 

betydelse. Detta innebär att de har förmågan att förmedla information om exempelvis 

talsituationen eller sociala egenskaper hos talaren (se ex Eckert 2008). Ett anknytande begrepp 

till detta är indexikalitet. Detta inkluderar att ett språkdrag eller en varietet sammankopplas 

med, eller indexerar, något. Enligt Johnstone (2016, s. 633) är "a sign (a word, a gesture, a 

glance, a hairstyle, or anything else that can be meaningful) […] indexical if its meaning by 

virtue of co-occuring with what it is taken to mean". Således bidrar de signaler som uttrycks 

genom semiotiska resurser av någon till socialt meningsskapande genom att de förknippas med 

något. Till exempel kan bruk av dialektala småländska ord indexera att talaren härstammar från 

Småland, eller en särskild klädstil säga något om personens musiksmak. Agha (2003, s. 237) 

menar att vi i detta sammanhang kan tala om images of personhood eller cross-modal icons, 
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dvs. att element såsom utseende, social klass och klädsel intimt associeras med en persons 

språkbruk, och därigenom bidrar till bildandet av en "stereotyp" personlighet (se även Irvine & 

Gal 2000, s. 37). I syfte att medvetet skapa en viss social persona använder individer sig ofta 

av språkligt indexerande medel. Både Beal (2009) och Johnstone (2009) lyfter här fram t-

shirtar, muggar och klistermärken med dialektala ord och uttryck som exempel på sådana.  

För att beskriva social betydelse av varieteter och språkdrag på olika nivåer har Silverstein 

(2003) gjort en modell för indexikal ordningsföljd. Denna bygger på en stegvis klassificering 

av varieteterna och dragen, där den sociala betydelsen ökar för varje grad. Målet i föreliggande 

studie är att positionera mitt material i förhållande till de olika stegen inom modellen. Enligt 

Silverstein (s. 193) behövs modellen för att sammankoppla mikro- och makrosociala ramar för 

språkdrags sociala betydelse. Den är dock i flera avseenden mångtydig, och har uppfattats på 

olika sätt av olika forskare (se ex Johnstone, Andrus & Danielson 2006; Rabb 2016; Teinler 

2016). I min redogörelse använder jag mig främst av Teinlers (samt Johnstone, Andrus & 

Danielsons) tolkning av den.  

Baserat på sin egen uppfattning av Silversteins (2003) modell har Teinler (2016, s. 34) gjort 

en schematisk uppsättning av den (se Figur 4 nedan). I det vänstra hörnet finns språkbruket, 

vilket till exempel både kan innefatta ett lingvistiskt drag eller en varietet. Längst till höger 

finns s.k. ideologiska ramverk. Dessa inkluderar alla de ideologiska och metadiskursiva 

föreställningar allmänheten har om draget (eller varieteten). Exempelvis kan detta komma att 

associeras med ett geografiskt område, eller rentav vara ett exempel på korrekt språkbruk. Det 

ideologiska ramverket samspelar i sin tur med den indexikala ordningsföljden och den sociala 

betydelsen, vilka återfinns i mitten av modellen.  

På den första indexikalitetsnivån finns det ett visst observerbart språkbruk som kan kopplas 

till en särskild del av en population. Dock går detta ej att sammankoppla med ett ideologiskt 

ramverk, vilket gör att det inte har någon social betydelse. Talarna är på den första nivån ofta 

omedvetna om att deras talspråk är särskiljande, eftersom de tänker att omgivningen låter 

likadant som de själva (Johnstone, Andrus & Danielson 2006, s. 82, 86–89; Teinler 2016, s. 

33).  Enligt Johnstone, Andrus & Danielson (s. 82) kan det labovianska begreppet indikator, 

dvs. en språklig variabel som är stratifierad mellan grupper, men där talarna ej är medvetna om 

att språklig variation förekommer, relateras till detta.  

Vad gäller den andra graden av indexikalitet kan någon typ av ideologiskt ramverk 

relateras till denna, varpå språkdraget får social betydelse. Teinler (2016, s. 33) ger här exemplet 

om att individer är medvetna om att geografisk språklig variation existerar. Härmed får också 

språkbruk förmågan att indexera härkomst från ett särskilt område. Det ovan nämnda exemplet 

på ett kollektivt medvetande om att småländska är en dialekt som talas i Småland belyser den 

andra indexikalitetsnivån väl. Det går med andra ord att höra att en person med småländsk 

prosodi härstammar från detta område. Hen kan här dessutom välja att tala mindre dialekt 

beroende på om hen är på jobbintervju i Stockholm eller om hen talar med grannen på hemorten. 

Således blir den småländska prosodin här en markör, dvs. ett språkdrag talaren kan variera bruk 

av i olika kontexter och som innefattar ett visst stilistiskt värde (jfr Johnstone, Andrus & 

Danielson 2006, s. 82).  

För den tredje indexikalitetsnivån gäller att språkdraget eller varieteten kan associeras med 

ytterligare ett ideologiskt ramverk. I Teinlers (2016, s. 33) exempel handlar det om att 
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människor har en uppfattning om att det finns ett korrekt sätt att tala. Starkt kännetecknande för 

denna nivå är att talaren ännu mer medvetet väljer ett visst språkbruk i syfte att positionera sig 

gentemot det ideologiska ramverket. Det kan handla om att hen väljer att tala en extra markerad, 

dvs. stereotyp, form av småländska för att markera lokal tillhörighet. På grund av dess 

välkändhet utgör denna i sin tur en källa till imitation och karikatyr bland allmänheten (jfr Irvine 

& Gal 2000, s. 37; Agha 2003, s. 237; Johnstone, Andrus & Danielson 2006, s. 82).  

 

 

 
Figur 4. Silversteins (2003) modell för indexikal ordningsföljd enligt Teinlers (2016, s. 33) tolkning.  

 

Starkt relaterat till indexikalitet är registrering. Termen innefattar enligt Agha (2007, s. 81) de 

processer genom vilka indexerande resurser medvetandegörs hos en bredare befolkning. När vi 

till exempel blir varse att göteborgska är en varietet som (huvudsakligen) talas i 

göteborgsområdet, och som vi dessutom kan göra parodier på, har en registrering av denna 

skett.  

Vidare innefattas även språks sociala betydelse av begreppet identitet. Enligt Quist (2012, 

s. 72) kan termen förstås som "et bidrag til at begrepsliggøre komplekse processer, der har med 

forholdet mellem individet og det sociale at gøre". En individs identitet kan även både vara 

något hen själv har (dvs. självbild utifrån geografisk och social bakgrund etc.) eller konstruerar 

(dvs. ämnar efterlikna genom att exempelvis använda ett visst språkbruk). För att återanknyta 

till resonemanget ovan om att skapa sig en social persona genom att använda dialekt är detta ett 

tydligt exempel på identitetskonstruktion. Quist (s. 61–62) menar även att social identitetsteori 

bygger på att samhället är indelat i diverse maktstrukturer, inom vilka olika kategorier finns 

(exempelvis platser eller grupper) som går att förhålla sig till. Från ett språkligt perspektiv kan 

människor till exempel markera tillhörighet gentemot en viss grupp eller geografisk plats en 

ämnar identifiera sig med genom att använda dialekt. Dialektanvändningen fungerar här som 

en slags social handling, genom vilken identifikation och social positionering sker gentemot 

omvärlden (Quist 2017, s. 1–2, 11).  

 

3.5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar jag för studien relevant tidigare forskning. Både svensk, nordisk och 

internationell sådan inkluderas. Jag har gjort en systematisk uppdelning av den i två delar, där 

den första behandlar folkdialektologiskt inriktade studier (3.5.1) och den andra sådana riktade 

mot reell dialektanvändning, identitetskonstruktion och social positionering (3.5.2). Avsnitten 

är dock i någon mån överlappande, då exempelvis studier om faktiskt dialektbruk och dialektens 
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sociala betydelse förekommer i båda dessa. Vidare är 3.5.1 betydligt mer omfattande än 3.5.2 

eftersom fokuset i min studie huvudsakligen ligger på folkdialektologi.  

 

3.5.1 Tidigare forskning om folkdialektologi 

En av de första attitydundersökningarna inom svensk dialektforskning gjordes av Bolfek 

Radovani (2000). Genom bland annat enkät- och kartritningsuppgifter studerade hon 

dialektuppfattningar hos individer i 30–35 årsåldern i Tierp, Östersund, Linköping, Trollhättan 

och Malmö. Den högsta andelen dialekttalare fanns i Malmö och Trollhättan, dvs. i städer 

belägna långt från ett standardspråkigt område (s. 40–46). En relativt stor del av deltagarna 

menade att de inte skulle anpassa sitt språkbruk vid samtal med en person från en annan del av 

Sverige. De situationer där detta dock kunde ske inkluderade formella möten och möten med 

invandrare med låga svenskkunskaper (s. 53–57). Vad gäller att beskriva dialektdrag fann 

Bolfek Radovani att de fonologiska dragen var de mest frekventa hos informanterna. Även 

lexikala och morfologiska drag nämndes, dock ytterst få syntaktiska (s. 62–64).  

Vad gäller att avgränsa den egna dialekten lät Bolfek Radovani (2000) deltagarna ringa in 

den egna dialekten på en karta. En stor variation gick här att urskilja ur materialet; vissa 

tenderade att endast ringa in den egna orten (detta gällde i synnerhet Malmö), andra ett större 

regionalt område (jfr Wikner 2019 nedan). Vad som dock kunde synliggöras var att de 

subjektiva dialektgränserna i mycket liten mån stämde överens med äldre dialektgeografiska 

sådana (s. 67–73). När informanterna i enkäterna fick svara på vilken dialekt de själva talade 

var landskapsdialekterna det vanligaste svaret. Politiska och kulturella gränsdragningar spelade 

således i detta sammanhang stor roll för dialektindelningar. Några menade sig dock tala 

stadsmål, och kunde härigenom särskilja dialekten på den egna orten från det regionala området 

(s. 46–47, 67, jfr Teinler 2016).  

Røsstad (2008) har i en folklingvistisk intervjustudie både undersökt språkuppfattningar 

och faktiskt språkbruk på de fyra mindre orterna Sögne, Mandal, Finsland och Öyslebö-Laudal 

i södra Norge. Informanterna var både lärare och ungdomar, men det var dock enbart den senare 

gruppens talspråk som studerades. Resultatet visade att både dialektuppfattningarna och 

språkbruket kunde påvisa en regionalisering av dialekten på orterna, där språket på hemorten 

tenderade att konvergera med den regionala ort med vilken den hade tätast kontakt. I detta 

sammanhang närmade sig talspråket i Öyslebö-Laudal det i Mandal, och dialekten i Sögne och 

Finsland den i regionsstaden Kristiansand (s. 263–266). I relation till min undersökning blir 

Røsstads studie mycket intressant i jämförelsehänseende avseende detta. Med anledning av att 

Rörvik är en del av Sävsjö kommun samt att många här pendlar till centralorten för skolgång 

(se kapitel 2) finns möjligheten att dialekten här konvergerar med den i Sävsjö. Orten utgör 

dock ett gränsområde till Kronobergs län, och som nämns i kapitel 2 är Växjö närmaste stad.  I 

detta sammanhang är en annan möjlighet att talspråket i Rörvik i högre grad har drag av 

"kronobergsskan" än i Sävsjö. 

Gällande sambandet mellan dialektuppfattningar och dialektrealisation fann Røsstad 

(2008) på ett allmänt plan att ungdomarnas talspråk i stora drag överensstämde med deras 

attityder gentemot detta. Bland annat kunde tecken på utjämning och regionalisering ses i 

språkbruket hos många av de som i intervjuerna hävdade sig vara det i realiteten. Dock återfanns 
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här en viss variation mellan deltagarna (s. 290–295). På en mer specifik språkdragsnivå kom 

Røsstad fram till att de drag de rapporterade i enkäterna till stor del också fanns med i deras 

talspråk. En hel del felrapporteringar förekom dock, då vissa dialektvarianter de menade sig 

använda istället realiserades som standardvarianter (s. 295–299).   

En internationell studie som behandlar social betydelse och dialektavgränsningar av en 

landsbygdsvarietet gjordes av Hall-Lew & Stephens (2012) i området Texoma i södra USA. 

Genom intervjuer och en kartritningsuppgift undersöktes dialektuppfattningar om varieteten 

country talk (ung. landsbygdssnack). Samtliga informanter menade sig bruka denna vid alla 

tillfällen. De kunde även beskriva särdrag av country talk på både diskursiv (exempelvis att 

folk ler när de talar), lexikal, morfosyntaktisk samt fonologisk och prosodisk nivå (s. 263–266, 

jfr Teinler 2016; Bolfek Radovani 2000; Pierce 2012). Resultatet av kartritningsuppgiften 

visade att varieteten indexerade landsbygdshärkomst för hela den undersökta regionen, samt att 

den tydligt kunde avgränsas från större städer i området. Varieteten föreföll även 

sammankopplas med sociala aspekter såsom "bondighet" och låg utbildning (s. 268–272). Hall-

Lew & Stephens konkluderar med att registreringen av country talk i Texoma har skett genom 

en samverkan mellan viljan att efterlikna en lantlig identitet å ena sidan, och språkliga drag 

kopplade till denna å andra (s. 276, jfr Irvine & Gal 2000, s. 37; Agha 2003, s. 237–239).  

Vad gäller att beskriva språkliga skillnader mellan två närliggande orter gjorde Pearce 

(2012) en enkätstudie för hur dialektuppfattningar kunde särskiljas av invånare i de engelska 

grannstäderna Newcastle och Sunderland. Mellan dessa två har det länge rått en stark rivalitet, 

vilket skulle kunna bidra till utökade markerade drag för respektive ort. Pearce fann att 

lekmännen kunde identifiera sådana på fonologisk, lexikal, grammatisk och prosodisk nivå (jfr. 

Bolfek Radovani 2000; Hall-Lew & Stephens 2012; Teinler 2016). De mest markerade dragen 

var emellertid fonologiska (och även prosodiska). Några av dessa hade dessutom schibbolet-

funktion, dvs. att de tydligt indexerade talarens geografiska härkomst (s. 7–13). Enligt Pierce 

lyfte informanterna även fram drag de ansåg vara geografiskt betingade för hemstaden, men 

som de inte själva använde. Detta kunde ha att göra med att de traditionellt sett har uppfattats 

som lokala drag, men som kunde ha försvunnit i dialektutjämningsprocesser (s. 11–12).  

Den första renodlade folkdialektologiska studien gjord på svensk mark är Teinlers (2016) 

Dialekt där den nästan inte finns. Genom bland annat kvalitativa intervjuer undersöktes 

dialektuppfattningar hos tre generationer på de standardspråksnära uppländska orterna Harbo, 

Tärnsjö och Östervåla. Ungdomarna i studien förknippade främst dialektbruk med äldre 

personer, och menade själva att de var mycket lite dialektala. De medelålders och de äldre 

deltagarna ansåg sig även de använda dialekt i låg utsträckning (jfr. situationen i Tierp hos 

Bolfek Radovani 2000 ovan). De påpekade dock att de i särskilda situationer "förväntades" göra 

detta, såsom vid samtal med personer de växt upp med. Härmed finns det enligt Teinler sociala 

normer för dialektanvändning (s. 109–121).  

På grund av att informanterna i Teinlers (2016) studie saknade språkvetenskapliga termer 

för att kunna förklara enskilda dialektdrag, använde de sig istället av diverse strategier vid 

beskrivandet av sådana. Strategierna var både interna (dvs. exempelvis hänvisningar till hur 

andra personer talar, till tradition eller att använda lokala ramsor) och externa (dvs. 

beskrivningar utifrån deltagarnas personliga kunskap om deras språkande såsom hur de själva 

talar, egna upplevelser eller observationer) (s. 140–157). Både särdrag för den lokala orten och 
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för det regionala området nämndes på lexikal, morfologisk, fonologisk och prosodisk nivå. 

Några av dragen ansågs dessutom vara "ett korrekt sätt att tala", varav dessa enligt Teinler 

exemplifierade tredje graden i Silversteins indexikalitetsmodell (s. 158–170).  

Vidare lät även Teinler (2016) sina deltagare göra en kartritningsuppgift för att avgränsa 

sitt dialektområde. Resultatet av detta visade att det i Östervåla och Tärnsjö tenderade att i högre 

grad finnas en lokal varietet registrerad än i Harbo, där dialekten i stället var mer regionaliserad. 

Orsaken till detta är tätare förbindelser till den regionala centralorten Uppsala än på de övriga 

två orterna. Sammantaget stämde kartritningarna väl överens med intervjusvaren gällande 

geografiska dialektavgränsningar (s. 180–209).  

En finlandsvensk studie som behandlar språks sociala betydelse är Rabbs (2016) Från 

landsbygdsdialekter till Vasasvenska. Rabb intervjuade invånare i Vasa med omnejd i olika 

åldrar om deras uppfattningar om lokalt dialektbruk. Gällande social dialektavgränsning fann 

hon att Vasasvenskan indexerade olika sociala egenskaper hos de olika åldersgrupperna. De 

äldre informanterna tenderade att förknippa den med arbetarklass och fattigdom, medan de 

yngre associerade den med tuffhet, aggressivitet och självförtroende. Detta kan förklara varför 

kvinnor och yngre deltagare inte är lika dialektala som män och äldre, då de hellre vill 

sammankopplas med Vasa som stad än med ovan nämnda maskulina attribut (s. 44–55). I tillägg 

realiserades hos den äldre gruppen registrerade språkdrag för lokala stadsdelar. Så var dock inte 

fallet hos den yngre, då dessa istället såg Vasasvenskan som en mer enhetlig stadsdialekt. 

Kontentan blir att den härmed har genomgått en regionaliseringsprocess. (s. 55–60). Vidare 

påpekar Rabb att konsensus rådde bland samtliga informanter om att diverse språkdrag 

indexerade någon typ av geografisk härkomst från området (s. 59).  

I likhet med Røsstad (2008) undersökte även Rabb (2016) sambandet mellan attityder till 

lokalt språkbruk och användning av detta. Hon kom fram till att de äldre deltagarna 

huvudsakligen brukade stadsdelsvarianterna, medan de yngre var mer regionaliserade i sitt tal. 

Därmed korrelerade också attityderna hos deltagarna med det faktiska språkbruket (s. 60–62).  

Wikner (2019) har gjort en folkdialektologisk undersökning av lekmäns perception av talad 

svenska i Helsingfors. Vid beskrivningar av diverse lokala språkdrag påpekade deltagarna att 

dessa i högre grad indexerade social betydelse än geografisk. Wikner lyfter fram ett urval av 

variabler, vilka ansågs signalera sociala egenskaper såsom hög utbildning eller arrogans (s. 51–

54, jfr Agha 2003, s. 237–239). Enligt henne blir dessa ett exempel på språkdrag inom 

Silversteins andra respektive tredje indexikalitetsnivå, då en mycket tydlig sammankoppling 

mellan språkbruk och egenskaper hos individen kunde urskiljas (s. 68–69). Wikner påpekar att 

det ändå förekom ett antal drag (mestadels fonologiska sådana) som förknippades med 

Helsingfors som plats. Dock gjordes sällan enbart en regional koppling av dragen, då deltagarna 

även tenderade att tillskriva dessa sociala egenskaper (s. 51–52, jfr Rabb 2016). I ljuset av detta 

belyser Wikner vikten av att beakta den samverkan som finns mellan regional och social 

betydelse avseende språklig variation.  

I tillägg lät även Wikner (2014, s. 124–125) sina informanter avgränsa sin dialekt 

geografiskt genom en kartritningsuppgift. Drygt hälften av dem markerade ett större regionalt 

område. Dock förekom här en viss variation. Några menade att deras talspråk endast talades i 

staden Helsingfors, medan andra även inkluderade andra närliggande städer.  
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Förutom att studera attityder undersökte Wikner (2019) även korrelationen mellan talarnas 

uppfattningar och deras faktiska språkbruk. Hon fann här att om ett drag hos informanterna 

indexerades som lokalt vid intervjuerna förekom det oftast också i deras talspråk. Dock var det 

några dialektdrag som tenderade att överrapporteras (s. 60–61). Vidare menar Wikner att det 

fanns en stor variation gällande variablelrealisering av dragen, vilket synliggör heterogeniteten 

i svenskan i Helsingfors (s. 66).  

Samtliga ovan nämnda studier har gemensamt att de undersöker dialektuppfattningar bland 

lekmän. Således anser jag att de alla i någon mån kan anknytas till min undersökning. Bolfek 

Radovani (2000), Røsstad (2008), Hall-Lew & Stephens (2012), Teinler (2016) Rabb (2016) 

och Wikner (2019) undersöker alla, liksom mig, på något sätt hur icke-språkvetare betraktar sin 

roll som dialekttalare samt hur språk kan avgränsas geografiskt och socialt. I samtliga 

undersökningar studeras även informantbeskrivningar av olika lokala och regionala 

dialektdrag. Till skillnad från mig äger dock merparten av dem rum i antingen ett 

storstadsområde eller ett standardspråksnära område. Trots att det amerikanska språksamhället 

i hög utsträckning skiljer sig från det svenska kan jag här relatera min studie till Hall-Lew & 

Stephens, som ju utspelar sig i ett utpräglat landsbygdsområde. Även Røsstads undersökning 

inkluderar, liksom min undersökning, ett urval mindre orter i ett typiskt dialektområde.  

 Metodologiskt liknar min undersökning Røsstad (2008), Teinler (2016) Rabb (2016) och 

Wikner (2019) i det att huvudmaterialet samlas in genom kvalitativa intervjuer. Bolfek 

Radovani (2000) och Pierce (2012) har istället utgått från enkätundersökningar. I likhet med 

Bolfek Radovani, Hall-Lew & Stephens, Teinler och Wikner låter jag även deltagarna avgränsa 

sin dialekt geografiskt genom kartritningar. Till skillnad från mig har dock flera av dessa även 

exempelvis undersökt perception och värderingar av dialekter. På samma sätt som Røsstad, 

Rabb och Wikner studerar jag till sist också huruvida dialektala variabler realiseras i deltagarnas 

faktiska språkbruk.   

 

3.5.2 Tidigare forskning om dialektanvändning, identitetskonstruktion och 

social positionering  

I föreliggande avsnitt presenteras två undersökningar om faktisk dialektanvändning, 

identitetskonstruktion och social positionering, vilka jag anser vara relevanta för föreliggande 

studie. Till skillnad från dem utgår jag inte från utomspråkliga variabler såsom ålder, kön eller 

platslojalitet. Dock studeras dialektbruk på landsbygdsorter i både Sverige och Danmark, varpå 

resultatet i min studie blir jämförelsebart med nedanstående.  

Skovse (2018) undersökte i en studie bland annat dialekbruk och relationen mellan dialekt 

och identitet bland ungdomar på två danska orter. Orterna bestod av landsbygdsorten Bylderup 

(vilken är belägen i ett typiskt dialektområde) samt en urban förort. Studiens resultat visar att 

Bylderupinformanterna överlag var förhållandevis mycket dialektala, dock tenderade pojkarna 

att tala mer dialekt än flickorna. En stor orsak till detta var att de manliga deltagarna tenderade 

att ha starkare band till lokalsamhället än de kvinnliga. Dialekten fungerade här som ett medel 

för att uttrycka solidaritet med övriga invånare här. Dessutom utmålade flera av pojkarna en 

typisk lantlig lokal identitet, genom vilken denna blev ett viktigt konstruktionsverktyg (s. 169–

187, 236, 265). 
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Nilsson & Nylund Skog (2019) undersökte dialektanvändning hos tre generationer i 

Edsbyn och Torsby samt hur detta samverkade med attityder till dialekt och den egna orten. 

Dessa samhällen är ungefär lika stora och ligger långt ifrån en större stad, men skiljer sig i bland 

annat ökad frikyrklighet och föreningsliv i Edsbyn. De fann att samtliga åldersgrupper 

genomgående var betydligt mer dialektala i Torsby än i Edsbyn samt att utjämningen här börjat 

tidigare (s. 212–217). Faktorer såsom attityder till dialektförändring, till den egna dialekten och 

andras dialekter samt om dialekten var regional eller lokal utforskades. Forskarna kom här fram 

till att en tydligare koppling mellan dialekt, identitet och hemkänsla kunde göras i Torsby än i 

Edsbyn. På den förstnämnda orten fungerade dialekten som en slags samhörighetsmarkör, 

genom vilken befolkningen sammanlänkades. I Edsbyn var dessutom dialektbruk betydligt mer 

situationsbundet, medan Torsbyinformanterna menade sig alltid tala dialekt. Slutligen ansåg 

Edsbyninformanterna att deras språkande var mer regionalt än lokalt betingat, medan motsatta 

förhållanden rådde i Torsby (s. 217–225). Förutom dessa faktorer menar Nilsson & Nylund 

Skog (s. 227) att det faktum att individerna i Edsbyn i jämförelse med de i Torsby hade fler 

kontakter med folk från andra orter kunde förklara varför dialekten var mer utjämnad och 

regionaliserad här.  

 

4. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras studiens material och metod, inklusive hur urvalsprocessen av 

informanter gick till (avsnitt 4.1). Materialet består av inspelningar av sävsjö- och rörviksbor i 

20–30-års åldern samt kartor innehållande subjektiva dialektavgränsningar. För att samla in 

detta användes två olika metoder; intervjuer (4.2) och en kartritningsuppgift (4.3). Vidare 

redogör jag i denna sektion även för de undersökta språkliga variabler (4.4) samt för analysen 

av det insamlade materialet (4.5). I delavsnitt 4.6 gör jag sedan några kommentarer om min 

forskarroll i förhållande till mitt material. Slutligen inkluderar avsnittet en metoddiskussion 

(4.7), där material och metod diskuteras och problematiseras.  

 

4.1 Urval och presentation av informanter 

Grunden för studiens material utgörs av tolv unga vuxna informanter i åldern 20–30 (födda 

mellan 1990–2000) bosatta i Sävsjö och Rörvik. Med anledning av att min undersökning ämnar 

jämföra dialektuppfattningar och realisation av faktiskt språkbruk på orterna önskade jag att ha 

en jämn fördelning mellan informanter för respektive undersökningsgrupp. Jag ville dessutom 

ha en någorlunda jämn könsfördelning inom grupperna. Sammantaget inkluderas totalt sex 

sävsjöbor (tre män och tre kvinnor) och sex rörviksbor (fyra män och två kvinnor) i 

undersökningen, varav samtliga har svenska som förstaspråk. Tre av Sävsjödeltagarna (Simon, 

Stefan och Sigrid) deltog även i Pålsson 2020 som ovan beskrivs i 3.7.2.1. På grund av att det 

överlag var svårt att rekrytera kvinnor i den aktuella åldersgruppen i Rörvik blev 

könsfördelningen på denna ort något ojämn. Fler informanter respektive åldersgrupper hade 

tveklöst kunnat tas med i materialet. Exempelvis hade det varit intressant att jämföra de unga 



23 
 

vuxnas dialektuppfattningar med äldre personers. Inom studiens tidsram var jag dock tvungen 

att göra ett relativt smalt urval, varpå detta föll på det ovan nämnda. Härmed är mitt mål inte 

att ge en generaliserande bild av undersökningsresultatet för Sävsjö och Rörvik, utan endast för 

informanterna i sig själva.  

Vid urvalet gjorde jag ett så kallat stratifierat urval av informanter (se ex Eliasson 2018). 

Detta innebär att jag medvetet valde ut individer som skulle kunna utgöra ett bra material för 

studien. Ett krav jag hade på informanterna var att de både skulle vara uppväxta och bosatta i 

antingen Sävsjö eller Rörvik med omnejd. De skulle även ha ett tydligt för 

undersökningsområdet indexerande talspråk samt fick inte ha en språkvetenskaplig utbildning. 

Därmed kunde validiteten för materialet garanteras, dvs. att det motsvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Som före detta boende i Sävsjö och Rörvik har jag ett stort kontaktnät på 

orterna, vilket underlättade att hitta deltagare enligt ovan nämnda kriterier.   

I Tabell 1 nedan ges en översiktlig presentation av informanterna. För att underlätta 

tydlighet om bostadsort börjar namnen på de från Sävsjö med S och de från Rörvik med R. 

Samtliga namn är fingerade.  Eftersom deltagarnas yrken delvis har relevans för deras 

dialektuppfattningar (se 5.1.2.2) finns kolumnen yrkessektor med.  

Tabell 1. Översikt över studiens informanter. 

Namn Kön Födelseår Bostadsort Yrkessektor 

Simon Man 1992 Sävsjö Skola 

Stefan Man 1994 Sävsjö Hantverk 

Sam Man 2000 Sävsjö Hantverk 

Sigrid Kvinna 1992 Sävsjö Skola 

Sanna Kvinna 1997 Sävsjö Student 

Selma Kvinna 2000 Sävsjö Student 

Robert Man 1991 Rörvik Teknik 

Rasmus Man 1992 Rörvik Hantverk 

Rikard Man 1993 Rörvik Hantverk 

Robin Man 1995 Rörvik Student 

Ronja Kvinna 1990 Rörvik Vård 

Regina Kvinna 1997 Rörvik Student 

 

4.2 Intervjuer 

För att komma åt informanternas dialektuppfattningar och talspråk användes kvalitativa, semi-

strukturella, intervjuer som metod. Sådana tillämpades även av Røsstad (2008), Hall-Lew & 

Stephens (2012), Teinler (2016), Rabb (2016) Nilsson & Nylund Skog (2019) samt Wikner 

(2019) (se avsnitt 3.7.1. och 3.7.2). Semi-strukturella intervjuer innebär att ett antal utvalda 

frågor ställs utifrån ett standardiserat formulär, men att relativt stor frihet råder för det praktiska 

genomförandet. Exempelvis kan följdfrågor ställas av intervjuaren för att följa upp deltagarnas 

svar, varpå intervjun här kan få en samtalsliknande karaktär. Vidare har deltagarna vid semi-
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strukturella intervjuer själva möjlighet att ge öppna, utvecklade intervjusvar i stället för slutna 

sådana (Kvale & Brinkmann 2014, s. 124).  

Kvalitativa intervjuer är vanliga inom folkdialektologiska studier. Då man undersöker 

lekmäns dialektuppfattningar kan flera fördelar nämnas. Bland annat ger en intervjustudie 

informanterna möjlighet att på djupet utveckla sina tankar, uppfattningar och resonemang om 

sitt språkande, vilket är en fördel i jämförelse med om i stället en enkätundersökning 

genomförts. Genom detta kan forskaren få en inblick i intervjupersonens mentala universum 

för hur hen tolkar verkligheten (se Kvale & Brinkmann 2014, s. 6). Eftersom mitt syfte är att 

undersöka lekmäns uppfattningar om dialekt och språkbruk lämpar sig härmed kvalitativa 

intervjuer väl.  

Jag gjorde samtliga intervjuer med informanterna en och en, via digitala 

videotelefonitjänster i mars 2021. Av flera skäl hade det optimala varit att i stället göra dem på 

plats i Sävsjö och Rörvik. Dock ägde föreliggande studie rum mitt under coronaviruspandemin 

2021, vilket kraftigt försvårade möjligheten för både resor och fysiska träffar. I detta 

sammanhang blev ett digitalt genomförande av intervjuerna det enda alternativet. Samtliga 

videosamtal spelades in och lagrades digitalt på någon av videotelefonitjänsterna Zoom eller 

Facebook Messenger. För att säga något om forskningsetik mejlades inför intervjuerna ett 

informationsbrev (se bilaga 3) ut till samtliga deltagare, där jag redogjorde för diverse etiska 

överväganden inklusive syftet med deras deltagande.  

För att skapa en avslappnad atmosfär vid intervjusituationen ställde jag innan inspelningen 

av samtalet frågor om livet i allmänhet. Jag hade här fördelen av att känna merparten av 

informanterna sedan tidigare, varpå frågorna föll sig naturliga. Detta gjorde även att den s.k.  

observatörens paradox, dvs. att individer talar mer formellt än de gör till vardags på grund av 

medvetenhet om inspelning och forskarens närvaro, kunde motverkas.   

Efter inspelningens start ställdes en rad dialektrelaterade frågor. Deltagarna fick här 

exempelvis svara på hur dialektala de själva är, vid vilka tillfällen de menade sig tala extra 

mycket/lite dialekt eller om de kunde finna några särskilda kännetecken för dialekten i Sävsjö, 

Rörvik eller närområdet. Intervjun avslutades med frågor om direkta attityder till de på förhand 

utvalda språkliga variablerna (se 4.4). Jag frågade här till exempel om de själva uttalar ordet 

sportlov som spottlov (dvs. med icke-supradentalt ljud) eller gå som gao (dvs. med sekundär 

diftong). Som nedan redogörs för genomfördes också kartritningsuppgiften mitt i intervjuerna.  

Intervjuerna fungerade överlag mycket bra. Informanterna hade inga problem med att vare 

sig förstå eller besvara frågorna. Således är min bedömning att relevant material för uppsatsens 

frågeställningar kunde samlas in genom intervjuerna.  

 

4.3 Kartritningar 

För att få deltagarna att avgränsa sin dialekt geografiskt genomfördes även en 

kartritningsuppgift. Metoden innefattar utmålande av subjektiva dialektgränser eller mind-

mapping.  Detta innebär att lekmän på en karta får markera ut de geografiska gränser för en 

varietet eller ett språkdrag de upplever stämmer överens med verkligheten. Kartritningar 

började göras i Nederländerna och i Japan i mitten av 1900-talet, där landsomfattande studier 

gjordes i syfte att få fram ett nationellt (subjektivt) språklandskap. På 1980-talet utvecklade 
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sedermera Preston metoden genom att olika dialekter i USA kartmässigt fick ringas in och 

kommenteras av lekmännen (se ex Niedzielski & Preston 2000). Den är sedan dess en 

väletablerad grundsten av folklingvistisk metodologi, och har använts av otaliga forskare inom 

grenen (ex Hall-Lew & Stehpens 2012; Wikner 2014; Teinler 2016, se avsnitt 3.6).   

Det ska påpekas att subjektiva dialektgränser enbart är just subjektiva, varpå de relativt 

sällan stämmer överens med traditionella dialektgeografiska indelningar (se ex Bolfek 

Radovani 2000). Som tidigare nämnts är dock målet med folkdialektologisk forskning att 

språkbrukarnas egna uppfattningar ska vara i fokus. Härmed faller också alla krav på 

objektivitet och korrekthet gällande detta. Både Wikner (2014, s. 126) och Teinler (2016, s. 84) 

anser i detta sammanhang att kartritningar är ett utmärkt komplement till intervjuer i det att 

informanternas (ibland mycket olika) dialektuppfattningar konkret realiseras genom 

gränsdragningar. 

I min studie fick informanterna ringa in det område på en karta där de menade att deras 

egen dialekt talades (se bilaga 2). Uppgiften genomfördes digitalt på Zoom eller Facebook 

Messenger mitt i de pågående intervjuerna. Efter att ett antal intervjufrågor hade ställts, laddade 

jag upp kartan på dataskärmen. Jag gav tydliga instruktioner för hur ritningen skulle gå till, och 

för att undvika eventuella missförstånd ställde jag efteråt ett antal frågor om hur deltagarna 

resonerade kring dialektavgränsningarna. För att kunna spara materialet togs en bild av 

kartritningarna via smartphone.  

Materialet som användes bestod av en landskapskarta över hela Småland. Eftersom mitt 

undersökningsområde ligger långt ifrån gränser till andra landskap valde jag att endast 

inkludera det småländska landskapet. Som bekant består ju Småland av tre olika län, och för att 

inte låta länsindelningar påverka deltagarnas inringningar valdes en karta utan länsgränser. Den 

inkluderar dock ett stort antal ortnamn, inklusive Sävsjö och Stockaryd. Rörvik, Vrigstad samt 

den kronobergska gränsorten Lammhult markerades alla ut med respektive initial bokstav 

infogad på kartan (se bilaga 2).  

 

4.4 Undersökta språkliga variabler 

Totalt fem språkliga variabler undersöks i min studie. Samtliga dessa är fonologiska, och är alla 

exempel på traditionella drag inom mitt undersökningsområde. Därmed lämpar de sig väl att ha 

med i föreliggande studie. Variablerna inkluderar realisation av bakre respektive främre r, bruk 

av det supradentala ljuden /ʂ/ och /ʈ/ av bokstavskombinationen rs och rt samt realisation av 

sekundära diftonger av vokalfonemen a och å. Dessa finns mer detaljerat beskrivna i avsnitt 

3.3. Som nämns i 4.2.1 frågar jag också informanterna om bruket av variablerna, i syfte att 

undersöka koppling mellan språkbruk och direkta attityder.  

Flera orsaker kan nämnas till varför ovanstående variabler valdes. I Pålsson (2020) kom 

jag fram till att bruk av bakre r samt dialektal realisation av rs och rt var gängse bland merparten 

av deltagarna (se 3.7.2). Således finns det också skäl till att vidare undersöka dessa hos fler 

informanter. De övriga variablerna, dvs. sekundära diftonger av a och å, finns båda belagda 

som traditionellt förekommande dialektdrag för mitt undersökningsområde (se 3.3). Som före 

detta sävsjö- och rörviksbo har jag dessutom observerat att dessa stundtals finns kvar i 

individers talspråk på orterna, varpå de blir relevanta att undersöka i denna studie. Till sist 
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uteslöts övriga icke-fonologiska variabler såsom lexikala sådana, eftersom svårigheter med att 

få fram dessa i naturligt tal hos individer är vanligt förekommande.   

 

4.5 Analysmetod 

Med anledning av att min studie både innefattar kvalitativa och kvantitativa inslag har flera 

analysmetoder använts. I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för dessa.  

 

4.5.1 Analys av dialektuppfattningar och kartritningar 

Materialet rörande informanternas dialektuppfattningar analyserades mestadels kvalitativt. Det 

första som skedde var att allt material transkriberades. Eftersom min studie inte är 

samtalsanalytiskt inriktad utelämnades här flertalet CA-relaterade fenomen såsom tonläge och 

överlappande tal, och ord och yttranden gjorda av informanterna (bortsett från relevanta 

dialektdrag) skrevs ut skriftspråkligt. Pauser (…) och skratt (skratt) transkriberades dock. 

Vidare återgavs realisationen av de för undersökningen på förhand utvalda språkliga 

variablerna (där R står för den bakre och r för den främre varianten av r-ljudet), inklusive 

dialektdraget bortfall av r inuti ord + utdraget vokalljud (se 5.2.2.2). Efter färdigställandet av 

transkriptionerna skedde en noggrann genomläsning av dessa, varpå sedan en tematisering av 

materialet kunde ske. Tematiseringen utgår genomgående från de intervjufrågor som ställdes 

till informanterna (se bilaga 1). För varje frågeställning delades svaren på frågorna in i olika 

teman, som i sin tur ligger till grund för framställningen av undersökningsresultatet. Vissa 

kvantitativa inslag förekommer emellertid, då absolut frekvens av till exempel de uppräknade 

språkdragen eller vissa kartritningsmönster redogörs för. Samma analysmetod användes för 

kartritningsmaterialet.  

 

4.5.2 Analys av dialektrealisation 

För analys av realisation av de undersökta dialektdragen användes en markeringsmetod gjord 

av Svahn & Nilsson (2014). Analysmetoden innefattar hur undersökta språkliga variabler 

realiseras av informanter på ett kontinuum i förhållandet dialekt – standardspråk. I varsin ände 

av axeln finns således dialekt (D) respektive standardspråk (S). Mellan dessa ytterligheter 

förekommer diverse beteckningar för intraindividuell variation, dvs. hur en individ varierar sitt 

språkbruk. Uppsättningen för dessa ser ut enligt följande:  

D 

D(S)              

endast dialektvarianter 

dialektvarianterna förekommer i störst utsträckning; bara enstaka standardvarianter 

DS fler dialektvarianter än standardvarianter 

= lika många dialekt- som standardvarianter 

SD fler standardvarianter än dialektvarianter 
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S(D) 

S  

standardvarianter förekommer i störst utsträckning; bara enstaka dialektvarianter 

endast standardvarianter 

                                    
 

                                

D                   D(S)                 DS                       =                 SD                   S(D)                       S 

Figur 5. Graf över Svahn & Nilssons (2014, s. 53) markeringsmetod för realisation av 

dialektdrag, hämtad från Podda (2022). 
 

I Svahn & Nilssons (2014) modell kvantifieras inte realisationen av variablerna merparten av 

gångerna, utan tar istället enbart hänsyn till hur bruket av dem kan placeras i förhållande till 

ovanstående axel. Jag följer i min studie Svahn & Nilssons tillvägagångssätt, men nämner 

absolut frekvens av varianter i några fall då det är relevant.  

Materialet för dialektrealisationen i studien har analyserats i linje med ovanstående 

analysmodell. Vid genomlyssnandet av intervjuerna beräknade jag den ungefärliga 

förekomsten av varianter per individ för varje variabel (se 4.4). För att undvika eventuella 

räknefel lyssnade jag noggrant igenom ljudfilerna flera gånger. Ibland kan klassificeringen av 

en variant i dikotomin dialekt–standard förefalla komplicerad, med anledning av förekomsten 

av s.k. mellanvarianter (se Andersson 2013). I likhet med Svahn & Nilsson (2014) har dock 

bedömningen gjorts att varianterna hos informanterna i föreliggande undersökning ändå har 

kunnat indelas i någon av dessa ytterligheter.                                

 

4.6 Min forskarroll 

Jag har tidigare varit bosatt i Sävsjö i fyra år och i Rörvik i två år. Den undersökta åldersgruppen 

är dessutom i samma ålder som jag själv. Detta utgjorde en stor fördel gällande rekrytering av 

informanter till studien. I socio-dialektologiska sammanhang är det vanligt att forskaren är 

lokalt förankrad i det aktuella undersökningsområdet. I likhet med både Johnstone (2004, s. 75) 

och Teinler (2016, s. 86) ser jag detta som en betydande fördel, eftersom jag här har ansenlig 

kännedom om både språkbruk och samhällsliv på orten.  

Som forskare är det omöjligt att förhålla sig neutral eller objektiv till sitt material. Detta 

synliggörs kanske extra mycket i mitt fall, då jag som före detta sävsjö- och rörviksbo 

undersöker språklig variation jag själv på förhand anser mig känna till väl. I detta sammanhang 

skulle en helt utomstående person kunna analysera materialet annorlunda än mig, eftersom hen 

inte besitter de förkunskaper jag gör om språkbruket på orterna. I tillägg växte jag dessutom 

som barn upp i Eksjö, dvs. en annan ort på småländska höglandet. Således har jag också en 

tydlig uppfattning om dialektavgränsningar mellan denna ort och Sävsjö och Rörvik. Detta bör 

tas i beaktning, då språkbruket i Eksjö jämförs och avgränsas av informanterna i 5.3. Vidare 

har jag även någon typ av relation till samtliga deltagare, där även några kan betraktas som 

vänner. Utmaningen för mig ligger häri att omskriva dessa individer från en forskarsynvinkel 

utan att deras personliga integritet skadas.  
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4.7 Metoddiskussion 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 190) nämner diverse fördelar med s.k. datorstödda intervjuer. 

Bland annat kan de genomföras mellan individer som befinner sig på olika orter utan att någon 

av dem behöver förflytta sig. Eftersom inspelningarna både genomfördes mitt i en pandemi 

samt att jag vid materialinsamlandet befann mig i Uppsala var användandet av digitala 

videotelefonitjänster till stor fördel. Faktumet att intervjuerna äger rum i deltagarnas hem (dvs. 

i en trygghetsmiljö) kan enligt Kvale & Brinkmann vidare bidra till att de känner sig mer 

avslappnade under samtalet. Som nedan nämns förekom emellertid nervositet hos en av dem, 

vilket skulle kunna kopplas till eventuell ovana att använda videotelefonitjänster.  

Intervjumetoden i föreliggande studie kan i flera avseenden problematiseras. Exempelvis 

var samtliga informanter på förhand både medvetna om att samtalen spelades in samt att jag 

var intresserad av att undersöka deras eget dialektbruk. Mitt i en intervju uttryckte en av dessa 

att hen var nervös inför samtalet med mig och att hen därigenom menade sig tala extra mycket 

dialekt. Således finns det en risk att observatörens paradox, trots medvetna åtgärder från min 

sida, ändå tog sig form vid intervjusituationen.  

Vidare kan deltagarnas dialektanvändning under intervjuerna även ha påverkats av att jag 

talar en uppsvensk standardnära svenska som i hög grad skiljer sig från deras egen. Detta bör 

beaktas vid analysen av materialet, då en eventuell konvergering till mitt sätt att tala möjligen 

kan ha skett. Ett alternativ här hade varit att anställa en "lokal" intervjuare som genomförde 

samtalen. På grund av bristande resurser fanns dock inte denna möjlighet.  

Med anledning av materialets ringa storlek i föreliggande studie kan inte en generaliserande 

bild av dialektuppfattningar och dialektbruk ges för undersökningsorterna. Jag hade både 

behövt fler än sex informanter per ort samt ytterligare åldersgrupper för att kunna generalisera 

mitt resultat. Informanterna består i tillägg även enbart av personer med svenska som 

förstaspråk, vilket innebär att andraspråkstalares dialektuppfattningar och dialektbruk ej 

undersöks. Av omfångsskäl var det dock nödvändigt att avgränsa materialet, varpå ett urval var 

tvunget att göras. Som redogörs för i 4.1 valdes deltagare ut vilka jag bedömde vara 

representativa för Sävsjö och Rörvik avseende dialektanvändning, vilket bör leda till ökad 

validitet hos studien.   

För att säga något om kartan som användes för kartritningsuppgiften är bedömningen att 

den i huvudsak fungerade bra som uppgiftsmaterial. Informanterna hade inga större problem 

med att ringa in det område där de menade att den egna dialekten talades. I förhållande till 

kartans storlek (dvs. hela Småland) markerades dock ett förhållandevis litet område som till 

stor del var fokuserat kring mitten av Småland. Mot bakgrund av småländskans heterogenitet 

(se avsnitt 3.2) hade möjligen vissa delar av landskapet härmed kunnat exkluderas, för att om 

möjligt få en ännu mer detaljerad bild av dialektavgränsningarna.  
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5. Resultat 

I föreliggande sektion presenteras undersökningens resultat. Dispositionen är utformad efter 

frågeställningarna för studien, där varje sådan behandlas i ett eget delavsnitt. Den första 

sektionen redogör för hur informanterna ser på sitt eget dialektbruk i synnerhet och på 

dialekttalande i allmänhet (5.1) Den andra handlar om vilka drag de menar känneteckna den 

dialekt som talas lokalt respektive regionalt (5.2). I en tredje del presenteras deltagarnas 

dialektavgränsningar inklusive hur de avgränsar sig dialekt geografiskt och socialt (5.3). Den 

fjärde sektionen (5.4) behandlar talspråksrealisation av de språkliga variabler som beskrivs i 

4.4. I den femte och sista delen (5.5) jämförs informanternas dialektuppfattningar och 

språkbruk, där syftet är att belysa eventuella samband mellan dessa. Som nämndes i 4.7.1 

bygger både upplägget och tematiseringen av innehållet i resultatdelen på de intervjufrågor som 

ställdes till informanterna (se bilaga 1) samt kartritningsuppgiften de fick (se bilaga 2). 

Dialektuppfattningarna mellan Sävsjö och Rörvik jämförs systematiskt i samtliga delavsnitt (se 

1.1).  

 

5.1 Informanternas syn på sitt eget dialektbruk i synnerhet och på 

dialekttalande i allmänhet 

I detta avsnitt behandlas frågeställningen om hur studiens informanter ser på sitt eget 

dialektbruk i synnerhet och på dialekttalande i allmänhet. De två första delsektionerna kommer 

att behandla den förstnämnda delen av frågeställningen. Dessa redogör för hur informanterna 

ser på sin egen roll som dialekttalare (5.1.1), samt för olika kontexter som skulle kunna påverka 

graden av dialektanvändning hos dem (5.1.2). I de två sista delavsnitten kommer jag sedan att 

presentera material som rör den sistnämnda delen. Hur informanterna ser på relationen mellan 

dialekt, identitet och hemkänsla (5.1.3) samt vilka individer de anser vara de typiska 

dialekttalarna (5.1.4) utgör dessa. Orterna jämförs kontinuerligt för varje avsnitt.  

 

5.1.1 Informanterna som dialekttalare 

I stora drag rådde det god konsensus bland informanterna i både Sävsjö och Rörvik gällande 

om de betraktar sig själva som dialekttalare eller inte. Förutom Selma uttryckte samtliga i 

intervjuerna att de tveklöst anser sig bruka dialekt. Flertalet av deltagarna uttalade sig dessutom 

något om grad av dialektanvändning.  Exempelvis anser Rasmus att han talar mer dialekt än 

genomsnittet på orten och Simon att han är förhållandevis dialektal:  

 

Exempel 1: Rasmus är mer dialektal än genomsnittet. 

Jag pRataR nog lite meR [dialekt] än öveR snittet, det fåR jag eRkänna. 

 

Exempel 2: Simon pratar ganska mycket dialekt. 

Jag tRoR att jag pRatar Rätt så mycket [dialekt] faktiskt. 
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Ett liknande resonemang återfanns hos merparten av övriga deltagare på båda orterna, dvs. att 

de menar sig ha en relativt hög dialektanvändning. En annan tendens bland informanterna i 

både Sävsjö och Rörvik var att individer på större orter i Småland påpekat för dem att de var 

dialektala. Detta går bland annat att urskilja hos Sam, som har kontakter i Jönköping:  

 

Exempel 3: Sam har fått höra av personer i Jönköping att han är dialektal. 

Jag vet att jag har dialekt, men ändå så känner man ju att man har 

rikssvenskan liksom. Fast ändå vet jag att jag har en grov småländska, för 

det är många som säger det liksom. Särskilt om man kommer till min kusin i 

Jönköping och hans kompisar då. De bRukar säga att du har väldigt grov 

bonnadialekt då som de kanske säger, eller småländska. 

 

Sam menar här att hans vänners hävdanden om att han talar bred dialekt har lett till att han 

själv betraktar sig som en uppenbar dialektanvändare. Genom att språkbruksmässigt bli 

jämförd av individer i en större stad (i detta fall Jönköping) blir hans dialektanvändning 

synliggjord för honom. Regina, Robin och Sanna, som ju alla studerar i Växjö respektive 

Jönköping, påpekar alla att detta även är fallet hos dem. Det faktum att Sam anser sig ha vissa 

element av "rikssvenska" i sitt talspråk tyder ändå på att han delvis upplever sig själv som 

utjämnad.  

Vad gäller självrapportering av utjämnad dialekt säger en annan sävsjöinformant, Sigrid, 

att hon absolut ser sig som dialekttalare, men att det ändå finns andra med grövre dialekt:  

 

Exempel 4: Sigrid pratar mer dialekt än vissa, men mindre än andra.  

Om jag jämför mig med de här Riktiga äldre, och vissa pessoner som 

veekligen pRataR…. Jag skulle inte säga jag pRataR grov småländska. Men det 

är klart att jag pRataR småländska, för att jag har fått höra av andra att 

de säger: "Du pRataR ju mer småländska än vad jag gör". Så det beRoR nog på 
vem man jämföR med. Jag pRataR nog mer småländska än vissa och mer än 

andra. 

 

Ovanstående citat visar att Sigrid menar sig tala en form av småländska, men inte en grov 

sådan. I jämförelse med exempelvis äldre människor och vissa enskilda individer ser hon sig 

istället som utjämnad. Dock antyder hon att hon ändå är mer dialektal än flertalet andra i 

närområdet.  

De som Sigrid ovan syftar på skulle kunna vara sådana som Selma. Till skillnad från 

samtliga andra informanter säger hon att hon inte talar dialekt i någon hög utsträckning:  

 

Exempel 5: Selma pratar endast "lite" småländska. 

Jag pratar lite småländska men inte mycket. 

 

Selmas ord antyder att hon inte betraktar sig som en utpräglad dialekttalare. Härmed anser 

hon sig som betydligt mer utjämnad än de andra deltagarna i både Sävsjö och Rörvik. 

Emellertid säger hon att hon ändå i någon mån talar småländska, vilket tyder på att hon inte 

genomgående ser sig som standardspråklig.  
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5.1.2 Dialekt och kontext 

Föreliggande sektion presenterar hur deltagarna ser på sitt eget dialekttalande i förhållande till 

olika kontexter. Ur materialet gick totalt tre kategorier att urskilja. Dessa är situationer där 

informanterna talar extra mycket dialekt (5.1.2.1), situationer där informanterna talar mindre 

dialekt (5.1.2.2) samt dialekttalande vid flytt till annan del av Sverige.  

 

5.1.2.1 Situationer där informanterna talar extra mycket dialekt 

Ett genomgående mönster vad gäller de tillfällen deltagarna menar sig vara extra dialektala 

inkluderar samtal med personer med samma dialekt som de. Samtliga informanter i både Sävsjö 

och Rörvik gav i intervjuerna uttryck för någon typ av anpassning av sitt talspråk vid umgänge 

med andra talare av småländska. Bland annat kunde detta innefatta tillfällen när de träffar 

vänner, familjemedlemmar eller människor de känner sig bekväma med:  

 

Exempel 6: Ronja talar mer dialekt med människor hon trivs med. 

NäR man pRataR med människoR man tRivs med och man kan va sig själv med, då 

kanske man bReR på lite och skojaR lite.  

 

Exempel 7: Sanna talar mer dialekt med familj och vänner. 

Ju meR bekväm jag äR desto meR dialekt användeR jag. Med till exempel familj 

och vänneR pRataR jag meR än om jag till exempel skulle ha en Redovisning i 

skolan. 

 

Ronja och Sanna hävdar att samhörigheten med andra som också talar småländska är starkt 

avgörande för hur mycket dialekt de själva använder vid det aktuella tillfället. Detta mönster 

återfinns även hos andra deltagare i båda grupperna, som sammantaget menar att 

dialektanvändningen fungerar som en slags "trygghetsmarkör" vid umgänge med närstående.  

I relation till ovanstående gav flera informanter på båda orterna uttryck för att dialekten 

även kan fungera som ett verktyg för relationsbyggande. Sigrid säger följande om detta:  

 

Exempel 8: Sigrid talar mer dialekt med andra sävsjöbor i relationsbyggande syfte. 

Ibland tRäffar man så mycket folk som veekligen äR häRifRån. Och då blir 

det ju lätt att man hängeR med lite på deRas dialekt. Det är ju föR att de 

ska känna sig lite… det äR ju mycket föR att koppla med dem också. 

 

Genom att anpassa sitt språkbruk till andra sävsjöbors, dvs. sådana med en utpräglad dialekt, 

anser Sigrid att hon får lättare att koppla med dessa. Även Simon, Robin och Ronja är inne på 

samma linje, och nämner kortfattat att de ibland brukar "skoja till det" genom att använda 

särskilda uttryck vid samtal med andra smålänningar. I detta sammanhang menar de att 

relationerna med dessa personer främjas genom att dialekten bidrar till samhörighetsskapande.  

Ett annat tillfälle där informanterna i både Sävsjö och Rörvik ansåg sig tala extra mycket 

dialekt var vid samtal med äldre personer. Flera resonerade i likhet med Rasmus och Rikard:  



32 
 

 

Exempel 9: Rasmus talar mer dialekt med personer med "utpräglad småländska".  

Det äR i synneRhet när jag tRäffar på pessoneR som pRataR en utpRäglad 

småländska, och då i synneRhet när man tRäffaR på äldRe pessoner som har en 

utpRäglad dialekt, så hängeR man pau, lite i det sättet att pRata.  

 

Exempel 10: Snickaren Rikard är mer dialektal vid arbete hemma hos äldre personer.  

Jag jobbaR ju som snickaRe, och näR man äR hemma hos gamla faabRödeR och 

tanteR, då bliR det att man bReR på lite meR.  

 

Enligt deltagarnas utsagor framstår det här som naturligt att använda småländska i högre 

utsträckning vid träffar med äldre släktingar, eller med gamla människor i närområdet i 

allmänhet. Orsaken till detta är uppenbarligen att dessa tenderar att vara mer dialektala än 

yngre, varpå kommunikationsmöjligheterna också främjas om de unga anpassar sitt språk till 

deras. Vidare hävdar Sigrid, som tidigare har arbetat på ett särskilt boende för äldre personer i 

Sävsjö, att hon under denna tid kände sig tvungen att vara extra dialektal:    

 

Exempel 11: Sigrid om att tala dialekt på ålderdomshem.  

NäR jag jobbade på ålderdomshem, då fick man ju pRata lite mer småländska. 

Då sa man ibland: "Sa du hau nån maut?" Det är ju föR att de inte fattar 

annass. 

 

För att kunna upprätthålla en fungerande kommunikation med pensionärerna på 

ålderdomshemmet var det enda alternativet för Sigrid att realisera vissa variabler dialektalt. 

Uppenbarligen var graden av dialektalitet så hög bland dessa att de inte kunde förstå vissa 

utjämnade eller standardspråksnära ord och uttryck.  

 

5.1.2.2 Situationer där informanterna talar mindre dialekt 

Ingen informant uppgav att det förekom sammanhang där de helt slutade tala dialekt. Två 

sävsjöbor (Sanna och Stefan) och en rörviksbo (Rikard) sade sig dessutom aldrig anpassa sitt 

språkbruk beroende på kontext, varpå det alltså inte överhuvudtaget förekommer några 

situationer där de talade mindre småländska. Ur materialet gick det dock att härleda ett antal 

tillfällen då informanterna menade sig vara något mindre dialektala. I nedanstående stycken 

följer en redogörelse för hur resonemangen gick kring dessa. 

Den mest frekventa situationen i vilken både sävsjö- och rörviksinformanterna sade sig 

använda mindre dialekt var i samtal med personer från andra delar av Sverige. Robert, Regina, 

Sam, och Selma omnämner en allmän, omedveten anpassning till mottagarens språk utan att 

utveckla det vidare. Robin, Rasmus och Sigrid uttrycker dock mer specifikt att detta är för att 

förhindra missförstånd:  
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Exempel 12: Robin anpassar bruk av småländska ord och uttryck i skolan. 

Ja alltså, jag fåR ju anpassa mig lite gRann näR jag äR i skolan till exempel. 

Vissa uttRyck äR de ju inte Riktigt med på. Jag har nåRa som dels är uppifRån 

Uppsala och Linköping och såna sakeR.  

 

Exempel 13: Rasmus använder ej dialektala ord och uttryck vid umgänge med icke-småländska 

svärföräldrar. 

Ja, eftessom [partners namn] föRäldraR kommeR fRån [sydsvensk stad], och näR 

man åkeR dit och tRäffar dem. Men man talaR ju alltid sin dialekt, men jag 

tänkeR då lite meR speciella uttRyck och så, man väljeR andRa ord än vad man 

hade gjott hemma, för då äR de ju vissa ord som de inte skulle fösstå då. 

 

Exempel 14: Sigrid använde främre r mer när hon bodde i mellansvensk stad.  

Ja, och det äR ju också för att folk ska fösstå en. Jag vet att näR jag bodde 

i [mellansvensk stad], så bRukade jag träffa alla sottess människoR från Runt 

om i Sverige, då anpassade jag mig mer och började prata mer på r [främre 

r], och jag fick göra det för att vara tydlig. 

 

Rörviksdeltagarna Robin och Rasmus understryker här att det förekommer särskilda lexikala 

uttryck som de behöver lägga bort när de träffar folk från övriga delar av landet. Vid bruk av 

dessa menar de att de inte skulle bli förstådda av de utomstående talarna. De är också tydliga 

med att ackommodationen enbart gäller vissa ord och uttryck, och inte övriga dialektala 

språkdrag. Härmed antyds det att exempelvis fonologiska drag fortfarande behålls. Tvärtemot 

Robin och Rasmus framhäver sävsjöbon Sigrid att hon behövde standarduttala ett sådant, dvs. 

främre r, när hon tidigare bodde i en mellansvensk stad. Just tydlighet omnämns här som en 

egenskap detta drag för med sig, vilket i sin tur förbättrade kommunikationsmöjligheterna med 

icke-smålänningarna.   

Ytterligare en situation då deltagare från båda orterna anser sig vara mindre dialektala är i 

vissa formella yrken. För att återanknyta till ovanstående resonemang om tydlighet och 

anpassning av r-ljudet framhäver Regina att detta kopplas till hennes yrkesutövning:  

 

Exempel 15: Regina använder främre r mer i läraryrkessamanhang.  

Nu haR jag ju jobbat lite i skola, och då määkeR man att näR man ståR fRamme 

och pRataR mycket, att det bliR liksom jobbigt med R:en [bakre r], så att 

man måste attikuleRa lite meR. 

 

Regina understryker här att uttal av främre r är nödvändigt vid skolundervisning i klassrummet 

för att kunna framstå som tydlig inför sina elever. Även Sanna uttrycker att hon behöver vara 

mer standardspråkig i ett liknande sammanhang, dvs. vid muntliga presentationer på 

universitetskurser. Ronja och Simon är inne på samma spår vad gäller dialektanpassning i 

yrkeslivet, men också vid möten med nya bekantskaper:  

 

Exempel 16: Ronja talar mindre dialekt i formella sammanhang.  

Man kanske fössökeR va meR koRRekt när man pRatar med nån som man inte känneR 

så väl, i meR sammanhang däR man måste skääpa till sig, om man ska hålla 

något fRamföRande eller nån föReläsning på jobbet kanske för mina 

undeRskötesskoR då kanske jag fössökeR va meR Riktig i mitt spRåk. 
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Exempel 17: Simon är mindre dialektal på jobbet samt med nya bekantskaper.  

Man anpassaR ju sig på jobbet en del ibland. Och ibland näR man tRäffar nya 

människoR som man preRenterar sig föR så anpassaR man sig lite. 

 

Ronja menar här att hon, i likhet med Regina, tvingas tala en mer utjämnad form av småländska 

vid muntliga framföranden på arbetet. Simon, som ju också har ett arbete där formella 

sammanhang ingår (skola), hävdar att så också är fallet för hans del. Dessa deltagare belyser 

även vikten av att vara mindre dialektala när de träffar nya människor i syfte att inge förtroende 

hos dessa. 

 

5.1.2.3 Dialekttalande vid flytt till annan del av Sverige 

En stor del av informanterna i båda grupperna uttryckte att de vid eventuell flytt till annan del 

av Sverige till en början skulle behålla den småländska de talar nu, men att detta gradvis skulle 

förändras över tid. Flera deltagare i både Sävsjö och Rörvik resonerade i likhet med Robin 

nedan:  
 

Exempel 18: Robin förmodar en gradvis förändring av språkbruket över tid.  

Asså, det beRoR på hur länge jag boR däR. FöR tillslut tRoR jag att spRåket 

kommer pRäglas av Regionen man boR i. Men det skulle i sau fall bli 

gRaudvis, jag skulle ju inte anpassa mig baRa på diRekten tRoR jag. 

 

Enligt Robin skulle han med tidens gång troligtvis bli mer utjämnad vid flytt till en ort inom ett 

annat svenskt språkområde. Dock skulle detta i så fall vara en mycket utdragen process, som 

knappast skulle fullbordas om han enbart bodde där under en kortare tid.  

I kontrast till ovanstående resonemang menar sävsjöborna Sam och Selma att de troligtvis 

helt skulle sluta tala dialekt vid flytt till annat svenskt språkområde. Enligt den förstnämnde är 

en bidragande orsak till detta hans låga ålder:  

 

Exempel 19: I egenskap av hans låga ålder tror sig Sam "bli av med" sin dialekt vid flytt till 

annan del av Sverige. 

Jo, men det tRor jag. Det tror jag att jag skulle bli av med den [dialekten] 

ändå. Men om jag hade vatt tjugo år äldRe och flyttat, då hade jag kanske 

inte blivit av med den. Då tror jag den Redan hade satt sig så mycket liksom. 

 

I egenskap av ung ålder hävdar Sam här att en flytt till annan del av Sverige skulle göra honom 

mer standardspråklig. Intressant är att Selma, som också påpekar att hon troligen helt skulle 

sluta tala småländska om hon bosatte sig någon annanstans, tillsammans med Sam är den yngsta 

deltagaren i studien. 
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5.1.3 Dialekt, identitet och hemkänsla 

En relativt stor skillnad mellan orterna kom fram i synen på relationen mellan dialektbruk, 

identitet och hemkänsla. Samtliga deltagare i Rörvik uttryckte i intervjuerna att det fanns en 

uppenbar koppling mellan dessa faktorer. Ronja och Rikard säger följande:   

 

Exempel 20: Ronja om småländskan och hemkänsla. 

Den bliR lite känsla av hemma på något vis. Det var så häR min moofa och 

moomo pRatade och folk RuntomkRing mig som man haR näRra sitt hjätta liksom, 

som pRatar på detta sätt, så det äR klat att det betydeR lite extRa, och höR 

man nån på tv som RåkaR pRata småländska känneR man baRa "åh!", lite såhäR, 

det var en tRevlig människa (skratt).  

 

Exempel 21: Rikard om att tala småländska är en del av att vara smålänning. 

Man identifieRaR sig lite med den småländska dialekten på nåt sätt. Det äR 

ändå något man förknippaR sig själv med att vauRa smålänning, och man haR 

fått höRa så mycket att man pRatar som man göR. Så det finns ändå något däR 

som göR att den är viktig på något sätt. Den äR ändå en del av mig på något 

sätt, den sägeR lite om vem jaug äR. 

 

Informanterna framhäver här att deras dialekt säger något om deras ursprung och att de därmed 

i hög grad identifierar sig med denna. Ronja hävdar uttryckligen att den för med sig någon typ 

av hemkänsla, eftersom den genomgående brukas av alla hennes närstående samt genom alla 

tider har talats av hennes släkt. Således känner hon också lustfyllhet när hon hör småländsk 

dialekt användas i offentliga sammanhang. Rikard förknippar specifikt sin dialekt med en 

regional småländsk tillhörighet samt tycker att tala småländska är en del av att vara smålänning. 

Med andra ord indexerar hans dialekt en typ av småländsk identitet hos honom. Samma 

tankegångar återfinns hos övriga rörviksdeltagare, som framhäver att deras talspråk uppenbart 

signalerar geografisk härkomst, rötter, identitet och hemkänsla.  

Hos sävsjöborna framträder en betydlig mer splittrad bild gällande dialektens betydelse för 

identitet och hemkänsla än hos rörviksborna. Ett liknande resonemang som i stycket ovan förs 

av de kvinnliga deltagarna Sanna och Sigrid:  

 

Exempel 22: Sanna är stolt över sin dialekt som hon menar är en del av hennes identitet. 

Jag tyckeR att småländskan är chaRmig. Jag äR nog lite stolt öveR den, jag 

tyckeR det är fint att man höR vaR man kommeR ifRån, så jag gillaR den. 

 

Exempel 23: Sigrid anser att hennes dialekt är en del av henne själv.  

Man identifieRaR ju sig såklart lite med den, med vaR man kommeR ifRån såklat. 

Men man vill ju inte va någon annan än mig själv helleR. Jag hade nog tyckt 

det vart väldigt pinsamt om jag helt plötsligt bytte dialekt föR att man ska 

passa in eller så. Det är ju meR föR att anpassa mig då för att göra den 

andre tRygg. Då anpassaR jag mitt språk och hur jag pRataR. Nej, men det är 

klart man äR stolt var man kommeR ifRån. 

 

På samma sätt som rörviksinformanterna hävdar dessa båda att dialekten indexerar geografisk 

härkomst, vilket de i sin tur uttrycker en stolthet över. I detta sammanhang påpekar Sigrid vikten 
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av att hålla fast vid den så mycket som möjligt vid samtal med utomstående. Situationen var 

dock markant annorlunda hos samtliga manliga sävsjöinformanter + Selma. Ingen av dessa 

ansåg att deras dialektbruk kunde kopplas till deras identitet. Selma uppgav specifikt att detta 

var för att hon inte i någon stor utsträckning såg sig själv som dialekttalare, och Simon, Stefan 

och Sam att de sällan reflekterade kring detta.  

  

5.1.4 Vilka är de typiska dialekttalarna enligt informanterna? 

Gällande vilka individer informanterna såg som typiska dialekttalare gick en ganska tydlig 

skillnad att urskilja mellan orterna. Rörviksborna tenderade huvudsakligen att enbart utmåla 

äldre personer som extra dialektala:  
 

Exempel 24: Ronja hävdar att äldre personer brukar dialektala uttryck och talar extra "bondigt". 

Jag tänkeR på den äldRe geneRationen, jag jobbaR ju mycket med äldRe inom 

våRden, och de tRivs ju med att man bReR på lite med småländska uttRyck och 

pRataR lite meR bondigt liksom.  

 

Exempel 25: Rasmus anser äldre personer använda mer småländska ord och uttryck. 

Speciellt om man tRäffar på äldRe pessoneR, så uppleveR jag att de har en 

tydligaRe, meR utpRäglad dialekt än vad yngre pessoneR har, och också vissa 

ord som äldRe pessoneR haR men som kanske inte yngre användeR som haR en 

tydlig dialektal koppling då.  

 

Ronja och Rasmus påpekar att den äldre generationen talar mer dialekt i den bemärkelsen att 

fler dialektala lexikala uttryck används. De andra rörviksinformanterna är inne på samma linje, 

där Robin specifikt menar att en orsak till detta är ökad mobilitet hos den yngre generationen i 

jämförelse med den äldre. Ronja är emellertid den enda av rörviksdeltagarna som vid sidan av 

detta även utmålar landsbygd och interindividuell variation som faktorer för grad av 

dialektalitet:  

 

Exempel 26: Ronja om dialektanvändning och interindividuell variation. 

En del är gRövRe. En del äR mindRe gRövRe. Jag tänkeR på dels vissa pessoneR 

i min egen åldeR med usspRung fRån Sävsjö kommun, jag vet en kille som pRataR 

väldigt gRovt som äR uppvuxen i Sävsjö. Sen finns det böndeR häR Runt omkRing 

som slängeR sig med sina uttRyck som äR liksom typiska för denna delen av 

Sävsjö kommun kanske, som används lite meRa häR.  

 

Här påpekar Ronja att individer bosatta på landsbygden i allmänhet och i rörvikstrakten i 

synnerhet ofta tenderar att använda flertalet dialektala ord och uttryck. Samtidigt understryker 

hon att även vissa jämnåriga individer i Sävsjö kan bruka dialekt i mycket hög grad.  

Vid sidan om att tala om typiska dialekttalare som äldre personer framhävde merparten av 

sävsjöinformanterna, i likhet med Ronja, att även landsbygdsmänniskor kunde inkluderas bland 

dessa:  
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Exempel 27: Äldre individer och människor på landet är mer dialektala än yngre enligt Selma. 

Jag skulle nog säga att äldre talar mer dialekt än oss unga. Och typ människor 

på landet, det känns som om man liksom är där och man får inte lika mycket 

influenser från andra på det sättet. Jag tänker då att man pratar mer dialekt 

i Sävsjö än i vissa större orter då.  

 

Exempel 28: Stefan menar att äldre personer i skogen och "folk i Skeppesta" talar mer dialekt. 

ÄldRe som boR i skogen, de har gRov dialekt. Och folk som boR i Skeppessta1, 

de haR ju Rätt gRov dialekt också. På landet haR de mer dialekt överlag.  

 

Selma och Stefan omtalar här den äldre generationen och/eller personer på landsbygden som 

särskilt dialektala. Angående det sistnämnda skiljer de sig härmed från rörviksinformanterna, 

då ingen av dessa (med undantag för Ronja) nämnde något om detta. Intressant här är också att 

både Sävsjö och andra mindre orter i kommunen specifikt omnämns som platser bebodda av 

typiska dialekttalare. Även Simon, Sigrid och Sanna påpekar att det särskilt är äldre människor 

och folk på landet som är de typiska dialekttalarna.  

Till skillnad från övriga informanter är enligt Sam utmärkande dialektalande individer ofta 

av manligt kön:  

 

Exempel 29: Sam förmodar att män talar mer dialekt än kvinnor i Sävsjö. 

Kanske det är så i en småstad som Sävsjö att det är killarna eller männen 

som pratar lite mer bredare. I alla fall i våran stad skulle jag gissa att 

det ässå.  

 

Sam utmålar här alltså särskilt män som särskilt dialektala i förhållande till kvinnor. Han 

framhäver dock att så möjligen enbart är fallet på mindre orter såsom hans egen.  

 

5.1.5 Sammanfattning  

Sammantaget menade samtliga informanter i både Sävsjö och Rörvik med undantag för Selma 

att de otvivelaktigt (åtminstone i någon mån) betraktar sig själva som dialekttalare. Vissa ansåg 

sig vara relativt mycket dialektala, andra att de var mer utjämnade. De mest självrapporterat 

utjämnade individerna återfanns i Sävsjö. 

De tillfällen deltagarna menade sig tala extra mycket dialekt var huvudsakligen vid samtal 

med andra talare av småländska, med nära vänner/ familjemedlemmar eller med äldre personer.  

I motsats till detta var vid umgänge med personer från andra delar av Sverige den mest frekventa 

situationen där de sade sig vara mindre dialektala. Även formella sammanhang såsom 

yrkesföreläsningar och skolredovisningar lyftes fram som sådana tillfällen. God konsensus 

rådde mellan orterna gällande samtliga dessa situationer. I korthet underströk merparten av 

deltagarna i både Sävsjö och Rörvik att deras dialektbruk troligen enbart skulle förändras över 

längre tid vid flytt till annan del av Sverige, samt att detta i så fall skulle vara en utdragen 

 
1 Skepperstad är en mindre kyrkby, belägen strax utanför Sävsjö. 
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process. Sam och Selma påpekade emellertid att de högst troligt skulle förlora sin småländska 

relativt omgående.  

Rörviksinformanterna kunde överlag i mycket hög grad koppla fenomen som identitet och 

hemkänsla till deras eget dialekttalande. Hos sävsjödeltagarna framträdde istället en annan bild, 

dar merparten tvärtemot inte kunde göra detta. 

Vad beträffar vilka individer deltagarna anser vara utpräglade dialekttalare framhävde de i 

Rörvik att dessa främst var äldre personer. I synnerhet sades detta gälla bruk av lexikala ord 

och uttryck. I Sävsjö påpekades också denna grupp vara särskilt dialektala, men att detta även 

gällde för människor bosatta på mindre orter på landsbygden. 

 

5.2 Informanternas beskrivningar av lokala och regionala 

dialektdrag 

I denna sektion kommer jag att redogöra för informanternas beskrivningar av lokala och 

regionala dialektdrag. I en första del presenterar jag de olika strategier de använde för att göra 

detta (5.2.1). Nästföljande delavsnitt (5.2.2) handlar i sin tur om vilka konkreta språkdrag de 

anser indexera en talare på orten och/eller i närområdets språkbruk.  

 

5.2.1 Att beskriva registrerad dialekt 

Ett genomgående mönster i intervjuerna var att samtliga informanter på båda orterna upplevde 

svårigheter att beskriva registrerade dialektdrag för orten respektive närområdet. Den största 

orsaken till detta var att de inte besitter en adekvat språkvetenskaplig terminologi. Vidare 

menade några av dem (i synnerhet manliga deltagare på båda orterna) att detta berodde på att 

de sällan uppmärksammar sitt eget språkande. I detta sammanhang påpekade bland andra Robin 

och Robert att en typisk ortsbo helt enkelt talar som de själva gör och att de därmed bad mig 

lyssna in deras tal:  

 

Exempel 30: Robin ber mig lyssna in hur han pratar för att beskriva en typisk rörviksbos tal. 

Det äR svåt för mig att pReciseRa [hur en typisk rörviksbo talar]. Du fåR 

lyssna in hur jag pRautar (skratt). 

 

Exempel 31: Robert anser att människor i Rörvik pratar "normalt".  

Ja, de [rörviksbor] pRautar noRmalt som jaug göR, jau, det äR vanlig 

småländska tyckeR jag, det äR så det ska låta. 

 

Informanterna hade alltså svårt att i ord redogöra för sin egen dialekt då de i ett första skede 

saknade medvetenhet om tillhörande drag. Särskilt intressant hos Robert är att han anser att 

småländska låter "normalt" samt att ett korrekt språkbruk enligt honom är att tala som han själv 

gör. Efter att i dessa fall ha preciserat intervjufrågan och exempelvis frågat om det finns några 

enskilda ord som uttalas dialektalt eller enbart används i närområdet, fick de däremot lättare att 

beskriva dialektdragen. Eftersom de (som ovan nämnt) saknade lingvistiska termer för att kunna 



39 
 

göra detta adekvat använde de sig istället av olika strategier. Detta var gängse för både Sävsjö 

och Rörvik. 

De strategier som användes för att beskriva registrerad dialekt var genomgående referenser 

till egna observationer av hur antingen de själva och/eller andra personer på orten talade (jfr 

externa strategier i Teinler 2016). Här är några exempel på hur detta kunde gå till:  

 

Exempel 32: Smålänningar kan inte uttala r enligt Rasmus. 

Det äR ju att r:en fössvinneR, man bRukaR ju säga att vi inte kan uttala ett 

R Riktigt, utan det bliR ju liksom baRa ett "zzzh". Ett Rivande ljud baRa. 

 

Exempel 33: Regina hävdar att man säger aaj och ååm i Rörvik. 

NäR man tRäffar folk utifrån så sägeR vi till exempel att man är aaj, och då 

haR de inte fattat vad det betydeR. Och även att vi sägeR ååm, näR det heter 

orm. 

 

Exempel 34: Enligt Selma tas r:en bort och vokalerna blir utdragna hos människor i Sävsjö. 

Framför allt typ att man nästan tar bort r:en ibland. Och sen kan jag uppleva 

att vokalerna blir lite utdragna ibland, som till exempel i stället för varje 

så säger man vaaje. 

 

Genom hänvisningar till hur de själva (och andra) uttalar specifika drag dialektalt visar 

deltagarna medvetenhet om att dessa är indexerande för den egna dialekten. Notera här att uttal 

av enskilda ord används som strategi för att beskriva fonologiska drag. För att konkret framföra 

att r-bortfall inuti ord+ vokalförlängning är ett registrerat dialektdrag säger Regina och Selma 

här att orden orm och varje av en person i Rörvik och Sävsjö skulle uttalas ååm och vaaje. Detta 

mönster kunde tydligt urskiljas hos merparten av deltagarna i båda grupperna. Robert hävdar 

till exempel att han säger tåta istället för tårta (icke-supradentalt ljud), och Stefan och Sanna 

att en inbiten sävsjöbo säger koov me bRö istället för korv med bröd (fonologisk variabel).  

Vad gäller uttal av r-ljudet, dvs. bakre r, gjordes emellertid två försök att beskriva detta 

terminologiskt. Rörviksborna Rikard och Rasmus kallade detta för skorrande respektive kort r. 

I övrigt brukades enbart externa strategier för rapportering av dialektdragen.  

 

5.2.2 Konkreta dialektdrag 

Angående informanternas beskrivningar av konkreta drag för den egna dialekten kunde det ur 

materialet göras totalt två grupperingar av dessa. Dessa är lexikala drag (5.2.2.1) respektive 

fonologiska drag (5.2.2.2). Ordningen genom vilken de beskrivs avgörs av frekvensen av det 

totala antalet drag per grupp.  

 

5.2.2.1 Lexikala drag 

Lexikala drag i form av ord och uttryck (totalt tio stycken) var den vanligaste kategorin 

dialektdrag som rapporterades av informanterna. Rörviksborna gav något fler exempel på 

sådana (totalt sju stycken, varav sex regionala och ett lokalt) än sävsjöborna (totalt tre stycken, 
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varav två regionala och ett lokalt). En tendens för de rapporterade lexikala dragen var att ordet 

redig enligt Robin, Robert och Sigrid är ett mycket frekvent dialektalt ord som brukas istället 

för riktig. De två sistnämnda hävdar även att smålänningar generellt hellre säger ta/gå dän 

istället för ta/gå bort. Robert påpekar också att uttrycket fy tjyven ofta används av dessa.  

Tre lite mindre vanliga regionala ord, men som ibland uppges användas av deltagarna 

själva, är söa (betyder får, rapporterat av Ronja), klökas (betyder "kräkas", rapporterat av 

Sigrid) samt krösamos (betyder lingonsylt, rapporterat av Rikard). Ronja tar i relation till det 

sista ordet även upp krösen, men poängterar att hon knappast brukar det i vardagligt tal. I detta 

sammanhang menar Rasmus (se 5.1.4) att det förekommer ett stort antal småländska ord som 

endast brukas av äldre personer. Han förmådde dock inte ge några exempel på sådana i 

intervjun.  

Förutom regionala ord och uttryck gav även Sam och Robin exempel på lokala sådana. 

Sam menar att interjektionerna (som även skulle kunna kategoriseras som fonologiska drag) fy 

tjaven och gaalet (uttalas med utdraget vokalljud) båda är "klassiska för Sävsjö" och mycket 

vanliga på orten. Här är det intressant att Robert ovan anser fy tjyven vara ett regionalt sådant, 

men att ett a-uttal av y-ljudet enligt Sam gör att det specifikt lokaliseras till Sävsjö. Ett ord 

Robin understryker enbart förekommer i Rörvik (samt på mindre orter i Sävsjö kommun) är 

mösatöva (dvs. bakverket "kärleksmums"). Han uppger att ordet kategoriskt används lokalt i 

rörvikstrakten, men att det knappt finns alls i Sävsjö.   

 

5.2.2.2 Fonologiska drag 

De näst mest frekventa dragen (totalt sju stycken, varav sex regionala och ett lokalt för Sävsjö) 

deltagarna tog upp var de fonologiska. I jämförelse med de lexikala dragen och uttrycken ovan 

tenderade fler av dessa att ha högre social betydelse. Det främsta exemplet på detta (draget var 

även det mest rapporterade överlag) är det jag kallar för bortfall av r inuti ord + utdraget 

vokalljud. Totalt åtta informanter (fem i Rörvik och tre i Sävsjö) underströk att detta var ett 

tydligt indexerande dialektdrag både för småländskan i allmänhet, samt för talspråket på orterna 

i synnerhet. Selma, Stefan och Sannas exempel ovan angående varje>vaaje och korv>koov 

illustrerar fenomenet på ett utmärkt sätt, där vi ser att r-ljudet faller bort i mitten av orden och 

ersätts av en utdragning av a- respektive o-ljuden i orden. I detta sammanhang påpekar både 

Stefan, Ronja, Rikard och Rasmus att ordet Rörvik av en sävsjö- eller rörviksbo aldrig skulle få 

ett stavningsmässigt uttal, utan skulle istället uttalas Röövik. Vidare exemplifierade både Robert 

och Regina detta drag genom exemplen färg>fääj, arg>aaj samt orm>ååm. Dessutom ansåg 

de båda att människor från andra orter ofta tenderar att förknippa det med språkandet hos en 

person från Rörvik.  

Ett annat regionalt drag för småländskan i allmänhet var enligt några av deltagarna bruk av 

bakre r. Tendensen var att varianten ansågs ha särskilt stor social betydelse bland informanterna 

i Rörvik. Rikard, Rasmus, Regina ansåg alla att användandet av denna variabel var mycket 

vanligt förekommande, både på hemorten samt i Småland i stort. Som sades i exempel 55 

hävdar Rasmus att folk som inte är från Småland tenderar att påpeka att smålänningar inte kan 

uttala r-ljudet på ett korrekt sätt. Även Regina nämner specifikt i exempel 25 att det är just detta 
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ljud som behöver standardanpassas av henne inom hennes yrkesutövning. Intressant här är att 

Rikard istället hävdar att bruk av bakre r är ett korrekt sätt att tala:  

 

Exempel 35: De "riktiga", skorrande r:en används i Rörvik enligt Rikard. 

Ja, det är de skoRRande R:en (skiner upp) [som kännetecknar hur en typisk 

rörviskbo talar]. Vi haR Riktiga R:en häR.  

 

Enligt Rikard används i Rörvik de "riktiga" r:en, dvs. ett adekvat uttal av r-ljudet. Detta, 

tillsammans med det faktum att han skiner upp vid nämnande av draget, antyder att det av 

honom i hög grad anses ha stor social betydelse.  

Vidare menar både Stefan och Robert att icke-supradentalt bruk av 

bokstavskombinationerna rs och rt kännetecknar språkbruket på respektive ort. I detta 

sammanhang påpekar Stefan att en Sävsjöbo uttalar ortnamnet Örsby som Össby, och Robert 

att man i Rörvik hellre säger tåta istället för tårta (se ovan). Några övriga kommentarer om 

detta drag gjordes dock varken av dessa eller av de andra informanterna.  

Till sist togs även en handfull övriga fonologiska drag upp av deltagarna. Exemplet ovan 

där ordet orm, förutom att förlora r-ljudet och få vokalförlängning, även får ett å-haltigt ljud är 

ett sådant. Således uttalas det både i Rörvik och i Småland, enligt Ronja och Regina, som ååm. 

Simon hävdar att även a-ljud (samt ibland o-ljud) specifikt i Sävsjö ofta tenderar att bli å-

haltiga, varav orden torsdagen och traktor blir till tossdån och tRåktåR. Vidare blir enligt Sam 

y regionalt till ö i betonande stavelser, vilket resulterar i kyrka>kööka respektive gurka>gööka.  

 

5.2.3 Sammanfattning  

En generell tendens vad gäller att beskriva registrerad dialekt var att informanterna på båda 

orterna hade vissa svårigheter med detta. Detta berodde till största del på att de saknade 

språkvetenskapliga termer för att kunna göra detta. De fick istället använda sig av särskilda 

strategier för att förklara dragen, där de allra flesta av dessa bestod av hänvisningar till hur de 

själva eller andra personer på orten talade.  

De lexikala dragen var de mest frekventa bland deltagarna, där rörviksborna gav något fler 

exempel på sådana än sävsjöborna. Det dialektala ordet redig istället för riktig var det som 

rapporterades flest gånger inom denna grupp. Ett mönster här var att merparten av orden som 

togs upp i både Sävsjö och Rörvik ansågs vara regionala sådana för småländskan i stort.   

Antalet fonologiska drag var något mindre, men i stort sett lika stort som antalet lexikala. 

Två av dessa, bortfall av r inuti ord + vokalförlängning samt bruk av bakre r, ansågs vara 

mycket framträdande för informanternas språkbruk. Dragen tenderade dessutom att omtalas i 

termer av korrekthet; det förstnämnda på båda orterna och det sistnämnda i Rörvik. Vidare 

omnämndes i båda grupperna icke-supradentalt bruk av rs och rt samt ett antal mindre 

fonologiska drag som indexerande för både lokal och regional dialekt.  
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5.3 Dialektavgränsningar 

I föreliggande avsnitt behandlas frågeställningen om hur deltagarna avgränsar sin dialekt 

geografiskt respektive socialt. Med geografiskt avses här det specifika område inom vilket den 

egna dialekten talas, och med socialt vilka sociala egenskaper dialekten för med sig samt hur 

dess sociala betydelse kan särskiljas från andra varieteter i närområdet. I avsnitt 5.3.1 

presenteras de geografiska avgränsningarna, som i sin tur efterföljs av de sociala i 5.3.2.  

 

5.3.1 Geografiska avgränsningar av dialekten 

Nedan redogör jag för hur informanterna geografiskt avgränsar sin dialekt. Med anledning av 

att materialet för detta utgörs av både kartor och intervjuutskrifter är delavsnittet indelat i 

ytterligare tre delar. I 5.3.1.1 presenteras resultatet av kartritningsuppgiften (se 4.3), där 

deltagarna fick ringa in den egna dialekten på en karta. Svaren från de kompletterande 

intervjufrågorna (se 4.1, bilaga 1) redogörs för i 5.3.1.2. I 5.3.1.3 diskuteras de olika 

benämningarna för informanternas dialekt.  

 

5.3.1.1 Hur avgränsas dialekten i kartritningarna? 

Hos sävsjöinformanterna kunde ett tydligt mönster urskiljas för hur den egna dialekten 

markerades på kartan. Samtliga dessa ringade in ett område som antingen enbart koncentrerades 

till Sävsjö som ort, eller till delar av/hela Sävsjö kommun (se figur 6). Det förstnämnda var 

fallet hos Sigrid, Selma och Simon, som alla avgränsade sin dialekt till Sävsjö. Två kartor 

inkluderade Sävsjö och Vrigstad (Sam) samt Sävsjö och Stockaryd (Sanna), men inte någon av 

de andra mindre orterna i kommunen. Till skillnad från övriga sävsjöbor markerade Stefan hela 

kommunen som sitt dialektområde, där både Vrigstad, Stockaryd och Rörvik fanns med. 

Lammhult inkluderades aldrig på någon av kartorna i Sävsjö.  
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Figur 6. Sävsjöinformanternas kartritningar. 

Kartritningarna av informanterna i Rörvik ger i jämförelse med Sävsjö en betydligt mer 

mångfacetterad bild av hur dialekten kan avgränsas (se figur 7). Ingen av deltagarna markerade 

enbart den egna orten som sitt dialektområde, utan tenderade istället att ringa in ett mer 

omfattande område där man enligt dem talar samma småländska som de själva. Gemensamt 

hos samtliga rörviksbor (förutom Robin) var att hela Sävsjö kommun inkluderades. Dessutom 

hade Ronja, Regina, Rasmus och Rikard alla markerat gränsorten Lammhult i Växjö kommun. 

I tillägg till detta fanns även orterna Nässjö och Eksjö med hos både Rasmus och Rikard. Den 

sistnämnde hade dessutom Vetlanda inringat på sin karta. Ronjas kartritning innehöll vid sidan 

av Sävsjö kommun + Lammhult ett område som sträcker sig till strax norr om Alvesta, och 

Reginas ett område sydost om kommunen. Till skillnad från övriga rörviksinformanter ringade 

Robin endast in Rörvik, Stockaryd, Lammhult och Vrigstad, inklusive ett mindre område väster 

om den sistnämnda orten. Noterbart här är att Sävsjö ej fanns markerat hos honom. I likhet med 

Stefan fanns på Roberts karta samtliga orter i Sävsjö kommun inringade.  
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Figur 7. Rörviksinformanternas kartritningar.  

 

5.3.1.2 Hur avgränsas dialekten i intervjuerna? 

Precis som vid kartritningsuppgiften gav samtliga sävsjödeltagare i intervjuerna uttryck för att 

en avgränsad form av sävsjödialekt finns registrerad. Selma, som enbart markerade Sävsjö på 

kartan, underbygger sitt resonemang genom att specifikt hänvisa till dialektala skillnader 

gentemot andra orter:  

 

Exempel 36: Selma om att Sävsjö har en egen variant av småländska. 

Vi har en egen variant av småländskan absolut, det tycker jag. Vi kallar ju 

den för sävsjödialekt. […] Det känns som om Rörvik och Stockaryd vrider 

lite mer på vokalerna än i Sävsjö. Och Jönköping har ett annat tonläge och 

vrider lite mer på vokalerna än vad sävsjöbor gör. 

 

Genom referenser till "uttal av vokaler" och "tonläge" understryker Selma skillnader mellan hur 

sävsjöbor och jönköpingsbor talar. Särskilt intressant är att hon avseende det förstnämnda även 

kan avgränsa dialekten på orten från den i Rörvik och Stockaryd. I ljuset av detta hävdar hon 

att en särskild variant av småländskan kallad sävsjödialekt existerar. Selma får medhåll av 

Sigrid (markerade Sävsjö) och Sam (markerade Sävsjö och Vrigstad) om en ortsvarietet för 

Sävsjö, som kan särskiljas från de andra mindre orterna i kommunen. Övriga sävsjöinformanter 

hävdar alla kortfattat att Sävsjö kommun i någon mån har en egen dialekt, vilken låter 

annorlunda än den i närliggande kommuner. Detta stämmer också väl överens med resultatet 

av deras kartritningar. 

Precis som fallet var med kartritningsuppgiften uttryckte rörviksinformanterna även i 

intervjuerna olika synsätt för hur deras dialekt kan avgränsas geografiskt. Gemensamt för 

samtliga var dock att ingen menade att någon specifik varietet för Rörvik som ort förekom. I 

likhet med flera av sävsjöborna hävdar Rasmus att det finns en sådan för alla orter i Sävsjö 

kommun:  
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Exempel 37: Enligt Rasmus har Rörvik samma dialekt som övriga orter i Sävsjö kommun 

Jag tRoR inte att det äR något specifikt [en specifik dialekt] föR Röövik 

som ott, utan som man pRataR här göR man i hela kommunen med omgivning. Sen 

kan det va att vissa pessoneR har en utpRäglad dialekt som stickeR ut, som 

pRataR extRa mycket småländska eller Rööviksdialekt då. Men jag skulle säga 

att det äR samma dialekt i Röövik, Sävsjö, VRigstad och StockaRyd. 

 

Med andra ord finns det alltså enligt Rasmus inga språkliga skillnader mellan hur exempelvis 

en person i Rörvik och en i Sävsjö talar. Merparten av övriga rörviksinformanter är inne på 

samma linje, och påpekar att man på alla orter i kommunen låter ungefär likadant.  

Hur resonerar då rörviksborna om dialektgränser gentemot det angränsande Kronobergs 

län? En iakttagelse från intervjuerna var att Lammhult var den enda orten i detta län där flertalet 

av deltagarna menade att man talade likadant som i Rörvik. Detta är därmed i linje med 

resultatet av kartritningsuppgiften ovan. Emellertid påpekar Robert noga att en tydlig 

dialektgräns finns mellan Sävsjö kommun och Kronobergs län:  

 

Exempel 38: Robert om dialektgränsen gentemot Kronobergs län. 

Jag talaR ju inte kRonobeegska i alla fall, däR vet jag att det är en liten 

gRäns däRvid. Sen vet jag inte om det skiljer mellan Röövik och Sävsjö så 

mycket, utan det är nog meR mot KRonobeeg tänkeR jag som äR det näämsta som 

skiljeR sig då. 

 

Robert hävdar här att länsgränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län även utgör en isogloss 

för talspråket inom dessa områden. I likhet med Robert säger Rasmus att "kronobergska" ej 

talas i Rörvik, men att angränsande orter såsom Lammhult inte inkluderas i denna varietet. 

Emellertid framhåller flertalet rörviksdeltagare att detta är fallet gällande platser som Växjö och 

Åseda (centralort i Uppviddinge kommun), och att dessa härmed kan avgränsas från Rörvik.    

 

5.3.1.3 Småländska, sävsjödialekt eller något annat? 

Med vetskap om att stora delar av informanterna på båda orterna geografiskt kan avgränsa en 

särskild varietet till Sävsjö och/eller Sävsjö kommun blir följande fråga synnerligen intressant: 

Hur förhåller de sig till landskapsdialekten småländska? Svaret på frågan är att samtliga i både 

Sävsjö och Rörvik menade sig tala denna dialekt. Speciellt var detta fallet på den sistnämnda 

orten, där merparten av informanterna resonerade i likhet med Rikard nedan:  

 

Exempel 39: Rikard om att prata småländska i "hjättat av Småland". 

Det äR småländska [jag pratar]. Det [Rörvik] äR hjättat av Småland, den 

usspRungliga småländskan (skratt).  

 

I ljuset av detta identifierar sig Rikard (samt de andra rörviksinformanterna) tveklöst som talare 

av småländska. Dock problematiserades heterogeniteten i begreppet av bland annat Ronja i det 

att det finns många olika varianter av dialekten:  
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Exempel 40: Ronja talar en småländska som skiljer sig från den i Västervik.  

Det finns nog falangeR av småländska, men jag tänkeR nog baRa småländska. Sen 

vet jag ju att jag kanske låteR annoRlunda än en som boR i VästeRvik, men 

jag haR alltid tänkt baRa småländska. 

 

Trots att Ronja menar sig prata småländska påpekar hon att just hennes variant inte är den som 

talas i Västervik, dvs. i nordöstra Småland. Ett liknande resonemang förs av Rasmus och 

Robert, som använder benämningar som rörvikssmåländska, sävsjösmåländska, 

höglandssmåländska, rörvikska och stockarydska för sin småländska.  Tvärtemot övriga 

rörviksdeltagare kallar Robin sin dialekt för hjälmsemål, dvs. en gammal sockenvarietet för 

Hjälmseryds socken där Rörvik ingår. Han understryker dock noga att den ändå är en 

undervarietet av småländska. Just hjälmsemål omnämns även av Ronja som kännetecknande 

för Rörviksområdet, men att den huvudsakligen talas av äldre personer.  

Bland sävsjöinformanterna hävdar Simon, Sam och Sanna att de alla talar den avgränsade 

sävsjödialekt som omnämnds i 5.3.1.2. De menar emellertid att denna ändå är en form av 

småländska, men som talas i Sävsjö som stad (Sam) och/eller i kommunen (Simon och Sanna) 

(jfr. resonemanget om småländskan i Rörvik ovan). Trots att Stefan, Selma och Sigrid alla var 

medvetna om existensen av en sådan varietet (se 5.3.1.2), hävdade de att de endast pratade 

landskapsdialekten småländska i stort.  

 

5.3.2 Sociala avgränsningar av dialekten 

I denna del presenteras hur deltagarna i intervjuerna avgränsar sin dialekt socialt, dvs. i vilken 

grad den indexerar särskilda sociala egenskaper. Ur materialet kunde totalt tre framträdande 

kategorier utstakas för detta, vilka är bondighet (5.3.2.1) arbetarklass [5.3.2.2) samt det 

traditionella och det idylliska (5.3.2.3).  

 

5.3.2.1 Bondighet 

Den i särklass mest framträdande sociala egenskapen deltagarna menade känneteckna deras 

dialekt var "bondighet", dvs. att den indexerar uppenbar landsbygdshärkomst hos talaren. I stort 

sett alla informanter i båda grupperna gav i intervjuerna uttryck för att individer från andra 

platser tydligt kan lokalisera dem till landsbygden. Flertalet både rörviks- och sävsjöbor 

resonerar likt Rasmus nedan om att utomstående tenderar att både nedvärdera och göra narr av 

dialekten: 

 

Exempel 41: Rasmus om att hans dialekt blir till åtlöje bland utomstående. 

Rasmus: Jag tRoR nog öveRlaug att folk utifRån skulle tendeRa att se neR lite 

på den, att man låteR lite bondigt, att man kommeR fRaun landet, och jag tRoR 

att i vissa sammanhang finneR nog folk det lite undeRhållande, att det kan 

bli liksom lite till åtlöje så.  

Pontus: Precis, att man driver med det för att det låter bondigt då? 
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Rasmus: Ja liksom att folk tänkeR att det låteR så Roligt och tänkeR, oj vad 

knasigt ni pRautaR.  

 

Det faktum att individer från andra platser i Sverige kan indexera att Rasmus härstammar från 

landet gör att också hans sätt att prata förefaller underhållande för dem. Sigrid exemplifierar 

även hur detta kan ske vid möten med människor från Huskvarna:   

 

Exempel 42: Sigrid och hennes vän från Sävsjö blev kallade bönder av Huskvarnabor. 

Sigrid: Alltså näR jag och [vän från Sävsjö] bodde i [mellansvensk stad] så 

fick vi höra av någRa killar från Huskvarna att vi var böndeR, jag och [vän 

från Sävsjö]. Alltså att man är böndeR för att dom skämtade om det. Men det 

tRoR jag många tänkeR, att man äR lite bondig, lantis typ. 

 

Med anledning av att killarna från Huskvarna ansåg att Sigrid och hennes vän från Sävsjö talade 

en lantlig dialekt kunde de också skoja om att de var bönder i "verkligheten".  Således finns det 

en stark koppling mellan att tala bondigt och att ha en "bondig" personlighet. Även Sam hävdar 

att hans kontakter i Jönköping påpekat för honom att han låter mer lantlig än dem (se exempel 

4). I tillägg menar Stefan att detta också är fallet vad gäller Eksjö, där man enligt honom 

ingalunda talar lika "bondigt" som på hemorten. I detta sammanhang kan en social avgränsning 

mellan talspråket i Sävsjö och ovan nämnda orterna i Jönköpings län göras i termer av 

"bondighet".  

Med diskussionen i 5.1.4 om att individer på landsbygden är de typiska dialekttalarna 

(enligt sävsjöinformanterna) i bakhuvudet blir följande fråga relevant att ställa sig: anses 

rörviksbor tala mer bondigt än sävsjöbor? Utifrån deltagarnas resonemang om detta i 

intervjuerna blir svaret på frågan tveklöst ja. Flertalet av sävsjöinformanterna hävdar att 

individer på de mindre orterna i kommunen har ett väsentligt mer lantligt talspråk än på 

centralorten. Sanna omnämner här Rörvik och Stockaryd som exempel:  

 

Exempel 43: Personer i Rörvik och Stockaryd pratar (ännu) "bondigare" än Sanna. 

Jag höR ju skillnad på de som kommeR från Röövik och StockaRyd, för de pRataR 

ju ännu bondigaRe än vad jaug göR. 

 

Trots att Sanna själv anser sig prata bondigt menar hon att rörviks- och stockarydsbor i ännu 

högre grad gör detta, varpå en åtskillnad mellan dialekten på orterna kan göras. I Rörvik är flera 

av deltagarna inne på samma tema då de likt Rikard resonerar på ett likartat sätt:  

 

Exempel 44: Rikard om den "bondiga" småländskan på de mindre orterna i Sävsjö kommun. 

De sägeR ju att det finns en viss typ av småländska häR neRe med, att den äR 

lite bondigaRe kanske. Det äR väl det man fåR höRa i alla fall. Det äR väl 

så häR ute på landsbygden i Röövik, HjälmseRyd, Hultsjö, StockaRyd. […] Både 

Röövik och StockaRyd har nog geneRellt fått den lite meR bondiga, gRova 

småländskan. KommeR du till Sävsjö med omnejd så bliR det ju ändå inte på 

samma sätt. Men då äR det väl egentligen meR Sävsjö som stad, men i Sävsjö 

som landsbygd äR det nog lite meR samma, men Sävsjö som stad skiljeR sig ut 

lite meR än Resten. 
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Genom att på ett utvecklat sätt jämföra den småländska på småorterna i kommunen (där Rörvik 

ingår) med den som talas i Sävsjö finner Rikard att tydliga skillnader förekommer avseende 

grad av lantlighet. Även Ronja hävdar att detta tenderar att vara fallet hos människor i 

kommunens södra delar, dvs. området utanför Sävsjö stad. I ljuset av detta kan en uppenbar 

social avgränsning göras i det att personer i Rörvik (och de andra mindre orterna i Sävsjö 

kommun) i högre grad indexerar bondighet i sitt talspråk än de på centralorten.  

 

5.3.2.2 Arbetarklass  

Flera av de manliga deltagarna på båda orterna kunde indexera den sociala egenskapen 

arbetarklass hos den egna dialekten. Robin och Stefan menar att småländskan kan uppfattats 

som ett "redigt", "handlingskraftigt", "praktiskt" och "arbetsamt" språk som härstammar från 

en autentisk arbetarkultur. I detta sammanhang förknippas också dialekten på ett naturligt sätt 

med dessa egenskaper bland allmänheten. Rikard utvecklar resonemanget ytterligare: 

 

Exempel 45: Rikard om att inte låta "fin i kanten". 

[Dialekten är] kanske lite epa-RaggaRe, lite den flangen, inte så fin i 

kanten, utan det äR meR ta en snus och jobba på fabRik, liksom inte så fin i 

kanten. 

 

Enligt Rikard kan hans dialekt förknippas med en snusande fabriksarbetare med låg grad av 

finkänslighet i sitt beteende. Selma var den enda av de kvinnliga informanterna som nämnde 

något om samband mellan lågutbildade yrken och dialekten, då utomstående enligt henne inte 

tenderar att förknippa den med högutbildade yrken såsom "läkare" och "advokater".  

 

5.3.2.3 Det traditionella och det idylliska 

En annan social egenskap två av de kvinnliga informanterna (en från Sävsjö och en från Rörvik) 

menade kunde sammankopplas med dialekten var det jag valt att kalla för det traditionella och 

det idylliska. Sanna och Ronja beskriver båda relationen mellan småländskan och Småland som 

associerat med en äldre, "gammaldags" svensk kultur:  

 

Exempel 46: Sanna om att dialekten associeras med äldre filmer. 

[Dialekten låter] gammeldags, man tänkeR typ massa filmeR fRån bööjan av 

1900-talet så äR det ju typ så vi pRautaR. 

 

Exempel 47: Ronja om Småland och småländskan som representation av det idylliska 

"gammelsverige".  

Ja, men jag tänkeR lite såhäR, Karl-OskaR och KRistina du vet. SåhäR 

gammelsveRige på nåt vis. Det tänkeR jag nog man föRknippaR småländska med, 

lite såhäR Emil i Lönnebeega, lite det häR det romantiska […] Liksom både 

det som KaRl-OskaR och KRistina och Emil i Lönnerbeega ståR föR liksom, och 

BaRnen i BulleRbyn, det häR idyllsika på nåt vis. […] Den bilden haR nog 

många fått av Småland, så då kanske man föRknippaR spRåket lite med det. 
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Enligt Sanna tenderar hennes dialekt att förknippas med äldre filmer från början av 1900-talet 

med anledning av att den låter "gammeldags". Ronja ger i detta sammanhang konkreta exempel 

på berättelser från denna tid i form av Karl-Oskar och Kristina och böcker av Astrid Lindgren, 

vilka hon menar representerar det idylliska, äldre svenska samhället. Eftersom Småland 

traditionellt sett blivit sammanlänkat med detta indexerar också en talare av småländska 

föreliggande egenskaper.   

 

5.3.3 Sammanfattning  

För att summera visade resultatet av kartritningsuppgiften att Sävsjöinformanterna 

huvudsakligen endast geografiskt avgränsade den egna dialekten till Sävsjö som ort eller delar 

av Sävsjö kommun. I Rörvik fanns en betydligt större variation för dialektavgränsningar på 

kartan; några kartor inkluderade kommunen + andra orter på småländska höglandet, medan 

andra istället sträckte sig en liten bit in i Kronobergs län. Ett mönster här var dock att hela 

Sävsjö kommun tenderade att finnas med inklusive gränsorten Lammhult i Växjö kommun.  

Vad gäller hur dialekten geografiskt avgränsades i intervjuerna stämde detta till stor del 

överens med hur det såg ut på kartorna. En stor del av deltagarna i Sävsjö menade att en viss 

"sävsjödialekt" finns registrerad. Det föreföll emellertid oklart om denna enbart inkluderade 

Sävsjö som ort eller hela Sävsjö kommun. Precis som vid kartritningsuppgiften gav 

rörviksinformanterna varierade svar för hur dialekten här kunde avgränsas. Merparten av dessa 

avgränsade den dock till Sävsjö kommun, samt åtskilja den från stora delar av Kronobergs län. 

Flera av sävsjödeltagarna ansåg sig tala den "sävsjödialekt" de menade känneteckna 

närområdet, men underströk samtidigt att den var en undervarietet av småländska. 

Informanterna i Rörvik sade sig huvudsakligen endast tala småländska i allmänhet. 

Den största sociala avgränsningen som den egna dialekten kunde avgränsas genom var att 

den indexerade en hög grad av "bondighet", eller lantlighet. Detta gällde för båda orterna, men 

ansågs vara extra utmärkande för talspråket i Rörvik. Vidare kunde en könsskillnad göras i både 

Sävsjö och Rörvik, genom att flera manliga informanter tenderade att förknippa dialekten med 

arbetarklass, medan några av de kvinnliga istället hävdade att den indexerade en bild av det 

traditionella och idylliska "gammelsverige".  

 

5.4 Realisation av dialektdrag i faktiskt språkbruk 

Detta avsnitt behandlar realisation av de på förhand utvalda regionalt betingade dialektdragen i 

informanternas språkbruk. Variablerna redogörs för i den ordning de i störst omfattning 

realiserades dialektalt, och inkluderar bruk av bakre r (5.4.1), icke-supradental realisation av rs 

(5.4.2) och rt (5.4.3) samt diftongering av a>ao (5.4.4) och å>ao (5.4.5). Vid redovisningen tar 

jag både hänsyn till interindividuell variation, dvs. hur språkbruket varieras inom och mellan 

orterna, samt intraindividuell variation (se 4.5.2). Slutligen beskriver jag i 5.4.6 korrelationen 

mellan deltagarnas faktiska språkbruk och deras rapporterade bruk till de undersökta 

variablerna.  
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5.4.1 Bakre r  

Tabell 2. Realisation av bakre r hos samtliga informanter. 
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Bakre r   D       D       D         D        D       D   D        D       SD      D       DS      S 

  

Vad gäller uttal av r-ljudet var realisation av bakre r dominerande hos merparten av 

deltagarna (se tabell 2). I Rörvik var bruket kategoriskt hos samtliga informanter, då inte ett 

enda belägg kunde hittas för främre r. På samma sätt blev detta synliggjort hos sävsjöborna 

Simon, Stefan och Sanna. Sigrid realiserade bakre r merparten av gångerna, men kunde ibland 

växla till att använda främre r. Intressant här är att detta skedde under särskilda sekvenser av 

samtalet, då hon exempelvis kunde bruka det främre r-ljudet fyra gånger i rad, för att sedan gå 

tillbaka till det bakre. Sam använde både bakre respektive främre r växelvis, där något fler 

belägg kunde hittas för standardvarianten (65) än för den dialektala (57). Ett frekvent 

återkommande ord hos honom som uttalades med bakre r var precis. Selma realiserade 

genomgående ett främre uttal av r-ljudet.  

 

5.4.2 Icke-supradentalt bruk av rs 

Tabell 3. Realisation av rs>ss hos samtliga informanter. 
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Rs>ss   D       D       D         D        D       D   D        D      D(S)    D        D        S 

 

Som framgår av tabell 3 var samtliga rörviksinformanter genomgående dialektala angående 

icke-supradentalt bruk av rs. Detta var även fallet hos merparten av deltagarna i Sävsjö, med 

undantag för Selma. Sam uttalade ordet person med supradentalt ljud två gånger, men i övrigt 

återfanns inga dialektala belägg hos honom för varianten.   
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5.4.3 Icke-supradentalt bruk av rt 

Tabell 4. Realisation av rt>tt hos samtliga informanter. 
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Rt>tt   D       D       D       DS        D       D   D        D       D        D       DS       S 

 

Liksom fallet var gällande rs>ss visar tabell 4 att de flesta informanter även uttalade 

konsonantkombinationen rt dialektalt. Även för denna variabel var detta särskilt framträdande 

för de i Rörvik, då realisation av standardvarianten enbart återfanns hos Robert. Totalt tre 

gånger av tio uttalade han rt supradentalt. 

I Sävsjö brukade Simon, Stefan, Sam och Sanna genomgående dialektvarianten av rt, 

medan Sigrid växelvis använde standardvarianten (totalt sju av 20 gånger). Således var hon i 

detta sammanhang vid sidan av Selma (som ju inte realiserade en enda dialektvariant under 

intervjuns gång) den mest standardspråkiga av deltagarna.  

 

5.4.4 Diftongering av a>ao 

Tabell 5. Realisation av a>ao hos samtliga informanter. 
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A>ao   DS     SD     DS      SD     SD      S   S(D)  S(D)   SD      SD      S        S 

 

Enligt tabell 5 fanns det i jämförelse med Sävsjö i Rörvik en överlag klart högre 

dialektanvändning även för a>ao. Robin och Rikard var här de mest dialektala informanterna, 

då de båda för variabeln realiserade fler dialekt- än standardvarianter. Även hos Rasmus, 

Robert och Ronja förekom emellanåt regelbunden realisation av a>ao. Emellertid uttalades a 

som monoftong merparten av gångerna hos dessa deltagare. Ord som prata, jag och bra 

frekventa gällande dialektalt uttal, men även sådana som gradvis, har, sakna och aning 

förekom. Regina var den enda av rörviksinformanterna som kategoriskt brukade 

standardvarianten av a>ao.  

Informanterna i Sävsjö var till stor del standardspråkiga vad beträffar diftongering av 

a>ao. Varken hos Sigrid eller Selma hittades ett enda belägg för dialektvarianten, medan 

Simon (två gånger) och Stefan (en gång) endast realiserade varianten någon enstaka gång i 

ordet prata. En viss variation bland sävsjödeltagarna återfanns dock, då både Sam och Sanna 
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uttalade a som ao växelvis.  Precis som i Rörvik skedde detta vanligen i orden prata, jag och 

bra, men även i vanlig och dialektal.  

 

5.4.5 Diftongering av å>ao 

Tabell 6. Realisation av å>ao hos samtliga informanter. 
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Å>ao  SD      SD     SD     SD     S(D)     S   S        S       S(D)    S(D)    S        S 

 

Som framgår av tabell 6 var ett mönster att deltagarna genomgående var mer standardspråkiga 

angående diftongering av å>ao. Samtliga manliga rörviksdeltagare uttalade dock växelvis å 

som diftong. Detta var särskilt vanligt i korta prepositioner såsom på och så. Männen i Rörvik 

var dock överlag mer standardspråkiga gällande å>ao än för a>ao. En tydlig könsskillnad 

återfanns bland rörviksinformanterna, då endast tre dialektvarianter för den aktuella variabeln 

hittades hos Ronja och inga hos Regina.  

I Sävsjö var frekvensen av dialektal realisation av å>ao mycket låg. Dialektvarianter 

återfanns endast enstaka gånger hos Sam (tre) och Sanna (två) i uttal av prepositionen på (jfr. 

Rörvik ovan). I övrigt uttalade de andra deltagarna kategoriskt å som monoftong.  

 

5.4.6 Korrelation mellan faktiskt språkbruk och rapporterat bruk 

Ett genomgående mönster för merparten av de undersökta variablerna var att informanternas 

faktiska språkbruk till stor del korrelerade med deras rapporterade bruk. Dock fanns här en 

viss variation. För realisation av r-ljudet menade sig samtliga deltagare i Rörvik bruka den 

bakre varianten, vilket också var fallet i realiteten. I Sävsjö menade sig Stefan och Sanna 

kategoriskt använda bakre r, Selma främre r samt Sam och Sigrid växla mellan varianterna 

(Sigrid påpekade dock noggrant att hon huvudsakligen använder dialektvarianten). Detta 

stämmer också väl överens med deras faktiska dialektbruk. Simon var den enda av 

informanterna som menade sig vara mer standardspråkig än han var i verkligheten, då han 

ansåg sig använda båda varianterna.  

Även för både icke-supradentalt bruk av konsonantkombinationerna rs och rt stämde det 

faktiska språkbruket väl överens med de direkta attityderna hos merparten av informanterna 

på båda orterna. De flesta som enligt egna uppfattningar uttalade variablerna dialektalt 

respektive standardspråkigt (Selma) gjorde också detta i intervjuerna. En intressant iakttagelse 

var dock att några deltagare från respektive grupp ansåg sig vara mer standardspråkiga än 

fallet var i realiteten. Exempelvis sade sig Rikard och Robert växla mellan dialekt- och 

standarduttal av rs, när de istället kategoriskt uttalade variabeln dialektalt. Den sistnämnde 

ansåg dessutom att han genomgående var standardspråkig gällande rt, vilket inte stämde 
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överens med hans faktiska språkbruk. Bland sävsjöinformanterna var detta även fallet hos 

Sam (ansåg sig huvudsakligen standardspråkig för rs) och Sigrid (menade sig växla mellan 

dialekt- och standarduttal av rs). Sigrid sade sig dessutom enbart uttala rt dialektalt, medan 

hon i verkligheten använde både dialekt- och standardvarianten.  

Vad beträffar diftongering av a>ao respektive å>ao korrelerade informanternas direkta 

attityder, liksom för ovanstående variabler, mestadels väl med deras faktiska språkbruk. 

Särskilt synliggjordes detta bland Sävsjöinformanterna. Bland annat menade sig Sam växla 

mellan dialekt och standarduttal av a samt enbart uttala å monoftongt. I Rörvik, där bruket av 

sekundära diftonger överlag var högre än i Sävsjö, var emellertid Rikard, Robert och Ronja 

alla mer dialektala i realiteten gällande a>ao än vad de själva påpekade. De alla sade sig 

nämligen enbart bruka standardvarianten av variabeln, medan de i själva verket växelvis 

använde dialekt och standard.    

 

5.4.7 Sammanfattning  

För att summera var informanterna i båda gruppernas dialektanvändning förhållandevis hög 

gällande variablerna bakre r samt icke-supradentalt bruk av rs och rt. Särskilt var detta fallet i 

Rörvik, där deltagarna (med undantag för en persons uttal av rt) genomgående realiserade 

dessa dialektalt. Också rörande diftongering av a>ao respektive å>ao fanns betydligt fler 

belägg hos rörviksinformanterna än de i Sävsjö. Detta gällde dock främst de manliga 

deltagarna; de kvinnliga tenderade att vara mer standardspråkiga rörande dessa variabler. 

Överlag var emellertid deltagarna i båda grupperna mer standardspråkiga beträffande bruk av 

sekundära diftonger, och då särskilt å>ao. 

En generell tendens var att informanterna i Rörvik var mer dialektala än de i Sävsjö. I 

synnerhet hos männen på den förstnämnda orten realiserades samtliga variabler dialektalt ett 

stort antal gånger under intervjuerna. Så var också genomgående fallet hos kvinnorna rörande 

bakre r, rs>ss samt rt>tt.  I Sävsjö förekom en stor variation mellan deltagarna. Hos en av 

dessa, dvs. Selma, återfanns inte ett enda dialektalt belägg för någon av de undersökta 

variablerna. Jag bedömer inte heller hennes prosodi vara typisk för undersökningsområdet, 

utan istället regional. Även Sigrid var förhållandevis standardspråkig rörande samtliga 

variabler med undantag för rs. Sammantaget bedöms Sanna vara den mest dialektala av 

sävsjöborna, följt av de manliga informanterna. En intressant iakttagelse hos Sam var att han 

var mer standardspråkig för uttal av r-ljudet än för bruk av sekundära diftonger, vilket är i stor 

kontrast till övriga deltagare. Med undantag för Selma bedömde jag samtliga deltagare på 

båda orter ha en hörbar småländsk prosodi, som tydligt indexerar härkomst från inre Småland 

och området runt Sävsjö kommun.  

Informanternas språkbruk korrelerade överlag väl med deras direkta attityder för samtliga 

undersökta språkliga variabler. Dock förekom både undantag och variation. Ett mönster var 

att flera deltagare i Rörvik rapporterade sig vara mer standardspråkiga än fallet var 

verkligheten gällande icke-supradentalt bruk av rs och rt samt diftongering av a>ao.  
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5.5 Sambandet mellan informanternas dialektuppfattningar och 
faktiska språkbruk 

I denna avslutande del av resultatsektionen redogör jag för sambandet mellan informanternas 

dialektuppfattningar och faktiska språkbruk. I enlighet med uppsatsens frågeställningar delas 

denna del in i tre undersektioner. Den första representerar en allmän nivå (5.5.1), där en 

analys görs av hur informanternas uppfattningar om både sitt eget och andras dialekttalande i 

allmänhet (5.1) korrelerar med grad av dialektalitet i praktiken (5.4). Den andra delen (5.5.2) 

innefattar redogörelser för relationen mellan deltagarnas talspråk (5.4) och de dialektdrag som 

beskrevs i 5.2. I den tredje och sista sektionen (5.5.3) presenteras kopplingar mellan 

informanternas dialektavgränsningar (5.3) och dialektbruk (5.4).  

5.5.1 Dialektuppfattningar visavi dialektbruk i allmänhet 

Ett framträdande mönster rörande relationen mellan informanternas uppfattningar om 

dialekttalande i teori visavi praktik, var att merparten av informanterna i både Sävsjö och 

Rörvik både identifierade sig som dialekttalare samt hade hög användningsfrekvens för flera 

av de undersökta språkdragen och prosodi karakteristisk för inre Småland (jmf. 5.1.1 och 

tabell 2,3 och 4). Intressant här är att tecken på utjämning även realiseras i de sävsjöbors 

talspråk som antingen delvis eller helt anser sig utjämnade (se 5.1.1). Som framgår av 5.4 

förekom regelbunden växelvis användning av standardvarianten hos Sigrid för samtliga 

variabler utom rs. Vidare uttalade Sam i sin tur enbart rs och rt genomgående dialektalt av de 

undersökta språkdragen, där han dessutom hade fler belägg för främre än för bakre r (se 5.4). 

I detta sammanhang stämmer dessa deltagares uppfattningar om sig själva som dialekttalare i 

allmänhet väl överens med deras talspråk i praktiken. För standardspråkiga Selma korrelerar 

dessa aspekter i mycket hög grad, då hon varken anser sig tala särskilt mycket dialekt (se 

5.1.1) eller realiserar någon av dialektvarianterna under samtalet (se 5.4).  

Gällande hur informanternas dialektanvändning kan sammankopplas med huruvida de 

tror att en flytt till annan del av Sverige kommer förändra deras språkbruk kan en intressant 

iakttagelse göras. Även om inte detta undersöks explicit i föreliggande studie visar tidigare 

forskning att tydliga samband finns mellan dialektanvändning och flyttbenägenhet, då 

individer som ämnar flytta från en ort tenderar att vara mindre dialektala än de som vill bo 

kvar redan innan utflyttningen skett (se Monka 2015). Som beskrivs i 5.1.2.3 är sävsjöborna 

Sam och Selma de enda som tror att de helt kommer sluta tala småländska om de flyttade. I 

förhållande till de undersökta språkdragen i 5.4 har detta redan skett för Selmas del, då hon 

här kategoriskt använder standardvarianterna. Som tidigare nämnts har en utjämningsprocess 

möjligen börjat även hos Sam, som ju vid sidan av Selma var den mest utjämnade deltagaren 

av alla för r-ljudet. Med detta i åtanke skulle eventuella mentala representationer om 

språkförändringar redan innan en flytt kunna ha en inverkan på informanternas synkrona 

språkbruk.  

Ett annat mönster var att de i Rörvik överlag både var mer dialektala samt kunde 

sammankoppla dialekten med identitet och hemkänsla än de i Sävsjö. Som redogörs för i 5.1.3 

underströk samtliga rörviksinformanter i någon mån att deras språkbruk indexerade 

tillhörighet, rötter och en känsla av att vara hemma. Mot bakgrund av att de sammantaget 



55 
 

även hade hög dialektanvändning i praktiken skulle det kunna finnas ett samband mellan 

dessa två aspekter. Detta förstärks även av att denna koppling gjordes av Sanna (se exempel 

23), dvs. den mest dialektala av sävsjöinformanterna, till skillnad från merparten av övriga i 

Sävsjö.  

Som framgår av 5.1.4 var den generella tendensen att rörviksborna utmålar den äldre 

generationen och sävsjöborna äldre människor + individer på landsbygden som de typiska 

dialekttalarna. Med det faktum att informanterna i föreliggande studie i Rörvik generellt talar 

mer dialekt än de i Sävsjö får sävsjöborna rätt om resonemanget om landsortsbors 

dialektbruk. Eftersom min undersökning enbart inkluderar en åldersgrupp (unga vuxna) går 

det inte att jämföra språkbruk mellan generationer. Som ovan konstaterats var dock deltagarna 

överlag mycket dialektala rörande bakre r och icke-supradentala ljud, men mer 

standardspråkiga angående sekundära diftonger. Möjligen kan fallet här vara att äldre 

personer i både Sävsjö och Rörvik i högre grad realiserar vokalerna a och å dialektalt än vad 

de unga vuxna i min studie gör. Dessutom användes vid materialinsamlingen ytterst få 

morfologiska, lexikala eller syntaktiska drag hos informanterna, vilket skulle kunna vara fallet 

hos andra generationer.  

 

5.5.2 Dialektuppfattningar visavi realisation av konkreta språkdrag 

Den på förhand utvalda språkliga variabeln som i störst omfattning både realiserades 

dialektalt i praktiken och omnämndes som ett lokalt eller regionalt dialektdrag av deltagarna 

var tveklöst bakre r. Särskilt gällde detta Rörvik, där draget av informanterna både ansågs ha 

mycket hög social betydelse (se 5.2.2.2) samt kategoriskt brukades i faktiskt talspråk (se 

5.4.1). I Sävsjö använde som nämnts i 5.4.1 hälften av deltagarna genomgående bakre r, 

medan andra hälften antingen delvis eller helt brukade den främre varianten. Med anledning 

av att r-ljudet inte omtalades i lika hög grad av sävsjöinformanterna som de i Rörvik som ett 

dialektdrag för närområdet kan här en skillnad ses mellan orterna.  

Ett annat språkdrag som i både Sävsjö och Rörvik beskrevs som dialektalt indexerande 

och användes i verkligheten är icke-supradentalt bruk av rs och rt. I 5.2.2.2 redogör en 

informant från vardera ort att språkbruket på hemorten utmärks av dialektal realisation av 

dessa variabler. Eftersom merparten av deltagarna på båda orterna (vilket helt är fallet i 

Rörvik) också genomgående använder dialekvarianten för dessa (se 5.4.2 och 5.4.3) kan en 

koppling göras mellan deltagarnas attityder och faktiska uttal av rs och rt.  

Mot bakgrund av att språkvetares och lekmäns uppfattningar om språkdrag inte alltid 

stämmer överens (se 3.4) blir relationen mellan på förhand utvalda variabler (och realisation 

av dessa) och drag deltagarna anser vara relevanta intressant.  För föreliggande studie kan för 

det första konstateras att variablerna a>ao och å>ao varken rapporterades överhuvudtaget 

eller realiserades dialektalt i lika stor utsträckning som bakre r, rs och rt på någon av orterna.  

Vidare finns draget bortfall av r inuti ord + vokalförlängning (se 5.2.2.2) inte med bland 

utvalda språkliga variabler i denna studie. Då det i både Sävsjö och Rörvik anses ha hög 

social betydelse bland informanterna kan en skillnad ses mellan vad de och jag som forskare 

anser vara betydelsefullt. Detta gäller även för övriga fonologiska drag som togs upp som 

exempelvis det å-haltiga ljudet i orm>ååm (se 5.2.2.2).  
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5.5.3 Dialektavgränsningar visavi dialektrealisation 

Med anledning av att endast fem regionalt betingade fonologiska språkdrag för Småland i 

allmänhet valdes för studien försvåras möjligheten att jämföra deltagarnas språkbruk med 

deras geografiska dialektavgränsningar. Ett väsentligt större antal språkliga variabler hade här 

behövts undersökas för att kunna dra några större slutsatser om detta. Det som möjligen är 

jämförelsebart är att man på båda orterna (och då i synnerhet i Sävsjö) avgränsade dialekten 

till ett mindre område av Småland, som antingen endast täckte hemorten, kommunen, 

småländska höglandet eller ett område söder om detta (se 5.3.1.1 och 5.3.1.2). Eftersom 

informanterna ändå var dialektala för flera av de utvalda dragen skulle detta exempelvis 

kunna antyda att bruk av bakre r och icke-supradentalt uttal av rs och rt är typiska för det 

geografiska område som avgränsades. Då man i Rörvik både var mer dialektala angående 

a>ao samt å>ao samt här tenderade att markera gränsorten Lammhult + en liten del söder om 

kommunen skulle orten härmed kunna utgöra ett gränsområde för dessa variabler.   

Beträffande sociala avgränsningar av dialekten där egenskapen bondighet var den mest 

framträdande (i synnerhet i Rörvik) kan informanternas överlag höga dialektanvändning 

samverka med detta. Det faktum att flertalet informanter av andra kan lokaliseras till 

landsbygden (se 5.3.2.1) skulle kunna sammankopplas med att de är mer dialektala än 

individer i stadsmiljöer. Samma sak gäller vid jämförelsen mellan Sävsjö och Rörvik; 

rörviksdeltagarnas sammantagna högre dialektalitet (inklusive bruk av sekundära diftonger) 

kan möjligen i större utsträckning signalera härkomst från landsbygden än hos 

sävsjödeltagarna. Dock behövs ett betydligt större språkligt material (inklusive fler språkliga 

variabler, jfr ovan) för att kunna fastställa detta samband.   

 

5.5.4 Sammanfattning  

Sammantaget samverkade informanterna på båda orternas uppfattningar om sig själva som 

dialekttalare väl med deras dialektanvändning under intervjuerna. De som ansåg sig dialektala 

var också det i praktiken, och hos de sävsjöbor som sade sig vara mer utjämnade kunde spår 

av detta ses i talspråket. Deltagarnas språkbruk korrelerade dessutom med attityder till 

dialektutjämning vid flytt till annan del av Sverige, att sammankoppla dialekten med identitet 

och hemkänsla (de i Rörvik kunde både göra detta samt var mer dialektala än i Sävsjö) samt 

att personer på landsbygden (i det här fallet de i Rörvik) anses vara typiska dialekttalare. 

Framför allt i Rörvik fanns ett starkt samband mellan att indexera bakre r som ett 

regionalt språkdrag med realisation i praktiken. På båda orterna gällde detta också för icke 

supradentalt bruk av rs och rt. Emellertid rapporterades varken a>ao eller å>ao av deltagarna 

eller användes dialektalt i hög grad. Flera drag som ej ingick i de för studien på förhand 

utvalda beskrevs som lokalt och regionalt kännetecknande, vilket påvisar skillnaden mellan 

forskarens och lekmäns spårkuppfattningar.  

De drag som i stor utsträckning realiserades dialektalt bland informanterna bedöms vara 

typiska för det geografiska område inom vilken dialekten avgränsades i Sävsjö och Rörvik. 

Mot bakgrund av både dialektavgränsningar och språkbruk förefaller Rörvik dessutom vara 
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ett gränsområde för a>ao och å>ao. Deltagarnas, och i synnerhet rörviksbornas, höga 

dialektanvändning anses dessutom kunna sammankopplas med den sociala egenskapen 

"bondighet".  

 

6. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera studiens resultat ur ett större perspektiv utifrån de 

teoretiska ingångar som presenteras i kapitel 3. På basis av diskussionen kommer jag också här 

att redovisa de slutsatser som kan dras utifrån denna. Till grund för diskussionen ligger 

undersökningens syfte, vilket är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka 

identitetskonstruktion, social positionering och dialektavgränsningar bland unga vuxna på 

landsbygdsorter. Vid sidan av dialektens sociala betydelse inkluderar syftet dessutom att 

undersöka dess geografiska betydelse bland deltagarna. Vidare inkluderar mitt syfte att 

undersöka sambandet mellan informanternas dialektuppfattningar och deras faktiska språkbruk. 

Mitt mål är här att med dialektuppfattningarna som utgångpunkt kunna finna förklaringar till 

faktisk dialektanvändning och språklig variation bland deltagarna. 

Avsnittet är disponerat utifrån fem delar, där den första belyser identitetskonstruktion och 

social positionering (6.1), den andra språkdrags geografiska och sociala betydelse (6.2), den 

tredje geografiska dialektavgränsningar (6.3), den fjärde sambandet mellan 

dialektuppfattningar och språkbruk (6.4) samt den femte dialektutjämning och 

dialektrealisation (6.5).  

 

6.1 Identitetskonstruktion och social positionering  

Som nämns i 3.5 kan identitet både vara något en individ har och gör (se Quist 2012). 

Beträffande det förstnämnda visar resultatet i denna undersökning att dialekten på ett 

övergripande plan i betydligt större utsträckning är en del av informanternas identitet i Rörvik 

än i Sävsjö; att tala småländska bidrar hos rörviksborna till att upprätthålla en självbild som 

smålänning (jfr Nilsson Nylund Skog 2019). Vad gäller det sistnämnda kan dock slutsatsen 

dras att deltagarna på båda undersökningsorterna i flera avseenden använder dialekt både för 

identitetskonstruktion och social positionering. Exempel på konstruktion av identitet går att 

finna i informanternas beskrivningar av den egna dialekten som "bondig", eller lantlig. Detta 

gäller speciellt för Rörvik, men också för Sävsjö. Genom att talspråket i hög grad indexerar 

denna sociala aspekt sker också identifikation med landsbygden som helhet. För att anknyta 

till Hall-Lew & Stephens (2012) studie om att deltagarna där ämnar skapa sig en lantlig 

identitet genom bruk av country talk kan slutsatsen dras att detta också verkar vara fallet på de 

svenska landsbygdsorter som ingår i föreliggande studie (jfr även Skovse 2018). Med 

anledning av att de unga vuxna sävsjö- och (i synnerhet) rörviksbornas språkbruk omgående 

hos mottagaren ger associationer till landsbygden skapas härmed en typ av lantlig social 

persona hos dem (se Agha 2003). I jämförelse med Skovses (2018) studie tycks detta ske 

bland både de manliga och (merparten av) de kvinnliga deltagarna i Sävsjö och Rörvik. Mot 

bakgrund av att utomstående också tenderade att göra narr av deras talspråk (på grund av 
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graden av "bondighet") kan kopplingar göras till tredje graden av indexikalitet i Silversteins 

(2003) modell, varpå det således går att tala om en stereotyp form av "bondighet".  

Vidare kan skillnaden mellan männen och kvinnornas associationer av dialekten på 

orterna visa att de båda könen har för avsikt att konstruera olika sociala identiteter genom 

dialektanvändning. De manliga informanternas beskrivningar om att deras talspråk indexerade 

arbetarklassrelaterade egenskaper och de kvinnligas om att deras dialekt kunde förknippas 

med det idylliska gammelsverige skulle kunna innebära att individer från respektive 

könsgrupp vill skapa olika sociala persona (se Agha 2003, Quist 2012, jfr även Skovse 2018). 

I relation till Rabbs (2016) undersökning om att kvinnorna inte ville associeras med den 

lokala dialekten vilken indexerade maskulina egenskaper skulle fallet i föreliggande studie 

kunna vara att de istället tillskriver dialekten andra social egenskaper relaterade till Småland. 

På så sätt bidrar också bruket av småländska hos dem till skapandet av en mer "romantisk" 

identitet hos dem än hos männen. En kategorisk jämförelse gällande kön går dock utanför 

syftet för denna undersökning, varpå ett förslag till vidare forskning blir att jämföra hur män 

och kvinnor genom dialektanvändning konstruerar sina identiteter.  

Vad gäller social positionering belyser faktumet att deltagarna i både Sävsjö och Rörvik 

talar mer dialekt med familjemedlemmar, andra talare av småländska och äldre personer att 

dialektbruket blir ett medel för att identifiera sig med och markera tillhörighet gentemot den 

egna gruppen. För att återanknyta till Quists (2017) resonemang om att dialektanvändning blir 

en social handling som individen använder för att både identifiera och positionera sig 

gentemot ett visst sammanhang vill jag dra slutsatsen att användandet av småländska fungera 

som ett skapande av en "vi-känsla" mellan deltagarna själva och deras närstående. Dialekten 

fungerar här som ett slags socialt trygghetsredskap, genom vilken osynliga tillhörighetsband 

skapas mellan dem. Resultatet är också i linje med Teinlers (2016) studie, där informanterna 

tenderade att vara extra dialektala vid umgänge med personer från närområdet. Ett förslag till 

vidare forskning här är att från ett samtalsanalytiskt perspektiv undersöka hur informanterna i 

Sävsjö och Rörvik genom dialektala uttryckssätt konkret kan bidra till social positionering vid 

gruppumgänge med vänner från närområdet, inklusive hur kommunikationen påverkas av 

detta.  

I relation till ovanstående kan informanternas på båda orterna ovilja om att både medvetet 

situationsanpassa sitt dialektbruk (förutom om sammanhanget krävde det) samt omgående 

förlora sin dialekt vid flytt till annan del av Sverige visa fortsatt positionering gentemot den 

egna gruppen. I jämförelse med Nilsson & Nylund Skog (2019) liknar situationen i både 

Sävsjö och Rörvik därmed i hög grad den i Torsby, dvs. den mest dialektala orten i studien. 

Resultatet är även i linje med Bolfek Radovanis (2000) studie, vilken konkluderar att 

individer i de mer "dialektala" städerna endast anpassar sitt dialektbruk om sammanhanget 

krävde det. Min studie visar att detta även verkar gälla på mindre landsbygdsorter; ambitionen 

om att medveten anpassning till "den andres" språkbruk tycks sammantaget vara mycket liten. 

Faktumet att både sävsjö- och rörviksborna också kunde avgränsa graden av "bondighet" 

gentemot andra orter i Småland (såsom storstaden Jönköping) skulle också kunna innebära att 

dialektanvändningen fungerar som en tillhörighetsmarkör mot geografiskt omgivande platser 

(se Quist 2012, 2017).  
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6.2 Språkdrags geografiska och sociala betydelse 

I kontrast till resultatet av Wikners (2019) studie hade majoriteten av de rapporterade dragen i 

både Sävsjö och Rörvik mer geografisk än social betydelse (jfr även Agha 2003; Johnstone 

2016). För att anknyta till Silversteins (2033) modell för indexikalitet blir således dessa 

antingen exempel på första eller andra graden av indexikalitet, dvs. indikatorer eller markörer 

för undersökningsområdet. Två fonologiska drag som emellertid hade hög social betydelse 

var bortfall av r inuti ord + vokalförlängning samt bruk av bakre r. Jag skulle argumentera för 

att båda dessa är exempel på ord av tredje indexikalitetsnivån enligt Silversteins modell. 

Eftersom deltagarna både var mycket medvetna om sin egen (och andras) användning av dem, 

samt tenderade att omtala dem i termer av korrekthet, blir de exempel på stereotypa språkdrag 

för undersökningsorterna. Detta gäller dock i ännu högre grad i Rörvik än i Sävsjö.   

I likhet med Bolfek Radovani (2000), Hall-Lew & Stephens (2012), Pearce (2012) och 

Teinler (2016) var de lexikala och fonologiska dragen de mest rapporterade i föreliggande 

studie. Kontentan blir härmed att dessa drag är de som språkbrukare har lättast att beskriva 

och uppmärksamma, varpå de har störst tillgänglighet hos språkbrukarna (se Preston 1996). 

Vad gäller specificering var det ytterst få drag som kunde beskrivas detaljerat hos dem, vilket 

användandet av externa strategier antyder (se Preston 1996). R-ljudet utgör dock här ett 

undantag. För att återanknyta till Prestons faktorer som medvetandegör språklig medvetenhet 

hos lekmän kan exempelvis kommunikativt företräde, korrekthet och kulturella artefakter 

utgöra orsaker till att just detta språkdrag tenderade att omtalas i högst omfattning bland 

deltagarna. De har troligtvis alla hört människor samtala om det i termer av korrekthet där det 

hävdas att smålänningar har ett antingen korrekt eller felaktigt uttal av det. Samma sak gäller 

även förmodligen för bortfall av r + vokalförlängning. Prestons faktorer kan även förklara 

varför övriga drag endast når den första eller andra graden av indexikalitet; deltagarna har helt 

enkelt inte blivit lika medvetna om dessa ännu. Det faktum att min undersökning innefattas av 

en relativt ung informantgrupp, som förmodligen ännu inte hört dem omtalas i de sex 

kategorier Preston listar i samma utsträckning som äldre personer, skulle kunna vara en 

anledning till att mitt resultat skiljer sig från Wikner (2019) avseende språkdrags sociala 

betydelse.  

 

6.3 Geografiska dialektavgränsningar 

Angående hur dialekten geografiskt avgränsas bland informanterna visar resultatet av 

kartritningarna och intervjuerna att en s.k. sävsjödialekt helt klart finns registrerad för Sävsjö 

Det faktum att sävsjödeltagarna visade stor medvetenhet om förekomsten av en lokal varietet 

för närområdet utgör tydliga belägg för att så är fallet (se Agha 2007). 

Med materialet från rörviksinformanterna i ryggen kan dock frågan ställas om 

sävsjödialekten endast är en registrerad varietet för Sävsjö som ort eller hela Sävsjö kommun. 

Som bekant visade resultatet av karteringarna en mer heterogen bild av hur dialekten här 

kunde avgränsas än i Sävsjö (jfr Wikner 2019). Det faktum att informanterna på båda 
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undersökningsorterna underströk att individer på samtliga orter i kommunen hade ett likartat 

talspråk skulle kunna tala för att en enhetlig varietet för Sävsjö kommun finns registrerad (jfr 

situationen i Vasa i Rabb 2016). Emellertid behövs ett större material för att kunna fastslå 

detta, och faktumet att Lammhult även inkluderades bland rörviksdeltagarnas 

dialektavgränsningar (men inte i Sävsjö) skulle kunna tala emot detta. I detta sammanhang 

skulle jag vilja ge förslag till vidare forskning om hur den s.k. sävsjödialekten konkret 

geografiskt kan avgränsas.  

Resultatet av de geografiska dialektavgränsningarna visar vidare att en regionalisering 

har skett av språkbruket i Rörvik (jfr Svahn & Nilsson 2014). Det faktum att deltagarna 

varken i kartritningarna eller intervjuerna tenderade att avgränsa dialekten till den egna orten 

talar för att en särskild ortsvarietet för Rörvik ej finns registrerad (se Agha 2007). 

Sockenvarieteten hjälmsemål som omnämndes av Robin och Regina verkar istället ha 

utjämnats, och ersatts av en varietet för en större region. Detta kan sammanliknas med Rabbs 

(2016) resultat om att stadsdelsvarieteter i Vasa förvunnit till förmån för en enhetlig 

stadsvarietet, samt hur dialekten i Harbo regionaliserats i Teinlers (2016) undersökning (jfr 

även Nilsson & Nylund Skog 2019). Mot bakgrund av ovanstående resonemang om att 

språkbruket i Rörvik huvudsakligen verkar kunna avgränsas till Sävsjö kommun vill jag 

argumentera för att dialekten här konvergerar med den på centralorten Sävsjö. Med anledning 

av att Rörvik har täta förbindelser med Sävsjö (exempelvis behöver rörviksborna pendla till 

Sävsjö för gymnasiegång, se avsnitt 2) är det också troligt att varieteten på den mindre orten i 

kommunen regionaliseras i riktning mot den på centralorten. Detta är helt i linje med vad 

Røsstad (2008) kom fram till i sin studie, där språkbruket på mindre orter konvergerade med 

dialekten på de orter de hade mest intensiv kontakt med. Eftersom dialekten i Rörvik tydligt 

kan avgränsas från större delar av Kronobergs län verkar den inte ha regionaliserats i riktning 

mot den "kronobergska" som omnämns i 5.3.2.1. En orsak till detta skulle kunna vara att orten 

geografiskt är en del av Jönköpings län, och att politiska gränsdragningar fortsatt spelar roll 

för hur avgränsningar av dialekt (se. Bolfek Radovani 2000). I detta sammanhang finns 

möjligheten att man i Rörvik vill markera tillhörighet mot angränsande län, varpå dialektala 

åtskillnader kan göras gentemot "grannen" Kronobergs län (jfr Pearce 2012).  

I likhet med tidigare forskning (se Bolfek Radovani 2000) verkar fortsatt 

landskapsdialekten (dvs. småländska) fortsatt ha stor betydelse för hur den egna dialekten 

benämns i både Sävsjö och Rörvik. I ljuset av resonemanget om småländskans heterogenitet 

vill jag dock argumentera för att småländskan fortsatt är ett paraplybegrepp för ett stort antal 

mindre varieteter, där äldre politiska gränsdragningar spelar stor roll (se Lindkvist 1947a; 

Lönnerholm 1972; Pamp 1978, jfr även Bolfek Radovani). Jag skulle härmed vilja kalla den 

registrerade stads- eller kommundialekt för Sävsjö som omnämns i föreliggande studie för en 

undervarietet av småländska. 

 

6.4 Sambandet mellan dialektuppfattningar och faktiskt 
språkbruk 

Gällande sambandet mellan informanternas dialektuppfattningar och faktiska språkbruk kan 

slutsatsen dras att en tydlig koppling finns mellan uppfattningar om deras egen roll som 
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dialekttalare i allmänhet och dialektanvändning i praktiken. Resultatet är här i linje med 

Røsstads (2008) och Rabbs (2016) undersökningar, där dialektuppfattningar och 

dialektutjämning till stor del gick hand i hand hos deltagarna.  

I likhet med Wikners (2019) undersökning visar resultatet i föreliggande studie att de 

drag som rapporterades som lokala eller regionala av deltagarna också återfinns i deras 

talspråk. Härmed kan slutsatsen dras att bruk av bakre r samt icke-supradental realisation av 

rs och rt både uppfattas som samt i praktiken realiseras som dialektdrag för Sävsjö och 

Rörvik. En svaghet i min studie är emellertid att jag inte hade möjlighet att undersöka 

förekomsten av merparten av de språkdrag informanterna rapporterade. Hur ser exempelvis 

den faktiska realisationen ut av bortfall av r inuti ord + utdraget vokalljud (se 5.2.2.2) som 

uppenbarligen hade hög social betydelse på orterna, eller det å-haltiga ljudet i orm>ååm? Ett 

alternativ hade här varit att likt Røsstad (2008) låta deltagarna i enkäter själva rapportera 

lokala och regionala drag, för att sedan se om de fanns i deras faktiska språkbruk. Vidare visar 

faktumet att de variabler jag på förhand valt ut som forskare inte nödvändigtvis är de som är 

mest intressanta för språkbrukarna själva. Johnstones (2004, s. 78) resonemang om att 

lingvister och lekmän tenderar att ha olika uppfattningar om språkdrag kommer här väl till 

användning, och i detta sammanhang blir det folkdialektologiska perspektivet särskilt 

värdefullt eftersom det tar språkbrukarnas (och inte enbart forskarnas) språkuppfattningar i 

beaktning (se Teinler 2016, s. 57–58; Wikner 2019, s. 19). Den kritik som tidigare riktats mot 

folklingvistiken om att lekmäns spårkuppfattningar har varit otillgängligt och utfattigt (se 

Niedzielski & Preston 2000) kan också härmed falsifieras.   

Hur kan då sambandet mellan deltagarnas dialektuppfattningar och faktiska språkbruk 

förklaras? För att anknyta till Prestons (1999) modell om folklingvistikens kunskapsintressen  

visar resultatet i min studie att individers språkproduktion (a) inte enbart påverkas av 

utomspråkliga faktorer såsom bostadsort och kön (a’), men även av de mentala föreställningar 

och uppfattningar som ligger till grund för a och a’ (dvs. c). Med andra ord samverkar 

exempelvis informanternas identitet och självbild av sig själva som talare av småländska med 

att realisera indexerande småländskt talspråk i praktiken. Härmed kan det bevisas att Prestons 

triangel är en utmärkt teoretisk orsaksförklaringsmodell för de komplexa processer som ligger 

bakom dialektanvändning och språklig variation.  

 

6.5 Dialektutjämning och dialektrealisation 

Faktumet att merparten av informanterna i både Sävsjö och Rörvik betraktar sig som 

dialekttalare är föga överraskande. Resultatet är tydligt i linje med tidigare både svensk och 

internationell forskning rörande orter i utpräglade dialektområden (se Bolfek Radovani 2000; 

Røsstad 2008; Hall-Lew & Stephens 2012; Pearce 2012; Skovse 2018; Nilsson & Nylund 

Skog 2019, jfr även Teinler 2016).  

De variabler jag själv tidigare undersökt i Pålsson 2020, dvs. bruk av bakre r samt icke-

supradental realisation av rs och rt, lever alla huvudsakligen kvar hos de unga vuxna 

informanterna på båda undersökningsorterna. Således kan slutsatsen dras att kontinuitet 

huvudsakligen fortsatt råder i Sävsjö angående dialektanvändning av dragen, samt att detta 

även gäller i Rörvik. Situationen kan sammanliknas med den i Torsby i Nilsson & Nylund 
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Skogs (2019) undersökning, där dialektbruket var förhållandevis högt. Det ska dock sägas att 

viss variation fortsatt råder i Sävsjö rörande r-ljudet, samt att det här även finns helt 

utjämnade individer.  

Vidare går det att dra slutsatsen att deltagarna på den mindre orten Rörvik överlag är mer 

dialektala än de på centralorten Sävsjö. Detta synliggjordes särskilt beträffande bruk av de 

sekundära diftongerna a>ao samt å>ao hos de manliga rörviksinformanterna, men också för 

övriga undersökta variabler. Resultatet i föreliggande studie är härmed i linje med tidigare 

forskning om att individer på mindre orter på landsbygden talar mer dialekt än de på 

närliggande större orter (se Ivars 2015). Min hypotes att så också skulle vara fallet i 

föreliggande studie (se kapitel 1) kan härmed bekräftas. I tillägg är dialektbruket bland 

informanterna i Sävsjö betydligt mer heterogent än i Rörvik. På den förstnämnda orten 

återfinns både den mest dialektala deltagaren (Sanna) samt den deltagare som genomgående 

var utjämnad (Selma) angående de undersökta dragen. I Rörvik var det istället relativt 

homogent, och då särskilt bland männen. 

Avseende a>ao samt å>ao kan slutsatsen dras att en dialektutjämning skett i Sävsjö för 

dragen bland de unga vuxna deltagarna (se Svahn & Nilsson 2014). Utjämningen tycks även 

ha kommit ganska långt i Rörvik. För att fastslå att en dialektutjämning har skett på ett 

övergripande plan (vilket går utöver syftet i föreliggande studie) hade dock både fler variabler 

samt äldre informanter behövt undersökas (jfr Røsstad 2008; Rabb 2016). Utifrån deltagarna 

på båda orterna i föreliggande studies antaganden om att lexikala ord och uttryck har 

försvunnit mellan generationer i samhället går det emellertid att anta att så är fallet. För att 

relatera till Dahlstedts (1978) dialektmodell har förmodligen en förskjutning från traditionell 

dialekt mot en utjämnad sådan (alt. regionalt standardspråk) skett på orterna. Här hade det 

varit intressant att jämföra de unga vuxnas spårkuppfattningar och talspråk med äldre sävsjö- 

och rörviksbor, inklusive om de äldre hade kunnat ge historiska redogörelser av egna 

observationer av dialektutjämning.  

 

7. Avslutning 

I denna avslutande del vill jag sammanfatta studiens bidrag och visa vilka vägar framåt den 

för med sig. För det första har den belyst dialektanvändningens sociala betydelse hos unga 

vuxna på svenska landsbygdsorter. Trots att samhället idag i hög grad präglas av 

dialektutjämning har jag genom att genomföra semi-strukturella intervjuer kommit fram till 

att dialekten i flera avseenden fortsatt används för både identitetskonstruktion och social 

positionering i både Sävsjö och Rörvik. Härmed har också ny kunskap utvunnits om 

dialektens sociala funktioner bland individer i ett utpräglat dialektområde i Sveriges 

vardagsliv.  

Vidare har det folkdialektologiska perspektivet i studien bidragit till att få utökad 

kunskap om unga vuxna på svenska landsbygdsorters uppfattningar om språkdrags 

geografiska och sociala betydelse. Skillnaden mellan lekmännens egna beskrivningar av de 

drag de ansåg indexera den egna dialekten och de drag jag på förhand valde för studien (och 

som jag antog också hade betydelse för dem) belyser folkdialektologins vetenskapliga nytta i 
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det att den tar språkbrukarnas perspektiv i beaktning (se Teinler 2016, s. 57–58; Wikner 2019, 

s. 19).  

Kartritningsmetoden i studien har tillfört både ny kunskap om perceptuella dialektgränser 

samt grad av registrering av lokal dialekt i Sävsjö och Rörvik. Genom att låta språkbrukarna 

själva få avgränsa sin dialekt har jag exempelvis fått reda på att en varietet verkar finnas 

registrerad för Sävsjö kommun, som kan avgränsas från andra kommuner. Det faktum att 

kartritningarna också till stor del stämde överens med intervjusvaren från informanterna visar 

att de två metoderna här kompletterar varandra väl (se Wikner 2014, s. 126; Teinler 2016, s. 

84). I min studie har jag således visat att kartritningar som metod lämpar sig väl vid 

undersökande av hur lekmän uppfattar avgränsningar av sin egen dialekt.  

I tillägg har föreliggande studie bidragit med ny kunskap om dialektanvändning på 

svenska landsbygdsorter. Trots att jag redan delvis undersökt Sävsjö tidigare i detta avseende, 

har jag nu utökad kunskap om realisation av dialekt här då jag nu har undersökt fler 

informanter. Genom att kombinera ett folkdialektologiskt tillvägagångssätt med studier av 

dialektbruk har studien även visat att de två angreppssätten fortsatt drar nytta av att 

kompletteras. Som konkluderades i kapitel 6 går orsakerna till deltagarnas språkbruk att finna 

i deras språkuppfattningar, varpå en kombinationsstudie bidrar till ökad förståelse för både 

uppfattningarna och faktisk dialektanvändning.  

Sammantaget har studien delvis fyllt den forskningslucka som finns för svenska 

landsbygdsorter i allmänhet och Småland i synnerhet gällande folkdialektologi. Från att 

tidigare delvis ha haft kännedom om dialektbruk i Sävsjö har jag nu fått utökad kunskap om 

dialektens betydelse här genom att även undersöka dialektuppfattningar. Genom att jämföra 

Sävsjö och Rörvik har studien dessutom bidragit med ny kunskap om relationen mellan 

dialekten på en centralort i en kommun med en mindre ort i samma kommun. 

Slutligen lämnar studiens eftermäle fortsatta forskningsluckor att fylla. Som jag i kapitel 

6 har redogjort för behövs fortsatt ny kunskap om hur dialekten kan bidra till 

identitetskonstruktion och social positionering i samtal, samt ytterligare åldersgruppers 

språkuppfattningar och språkbruk i Sävsjö kommun. Även hade både lokalt närliggande orter 

samt orter från ett större regionalt område i Småland behövts undersökas för att kunna dra 

större slutsatser om exempelvis dialektavgränsningar. Vidare har jag inte heller i föreliggande 

studie undersökt värderingar av dialekt (se Preston 1999). Till sist finns även forskningsbehov 

om dialektuppfattningar på mindre orter utanför Mälardalsområdet i övriga Sverige; ser 

situationen exempelvis likadan ut i Sävsjö och Rörvik som i Ångermanland eller Dalsland?  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Anser du att du talar dialekt? Vilken? 

2. Tror du ni talar mer/mindre dialekt på din ort än på andra orter i Sverige? 

3. Finns det vissa personer du tror talar mer dialekt än andra? 

4. Finns det vissa tillfällen då du skulle tala extra mycket dialekt? 

5. Finns det vissa tillfällen då du skulle tala mindre dialekt? 

6. Tror du att du skulle tala lika mycket dialekt nu om du skulle flytta till annan del av 

Sverige? 

7. Betyder din dialekt något särskilt för dig? (mellan fråga 8 och 9: kartritning)  

8. Vad skulle du kalla den dialekt som talas på din ort? 

9. Anser du att ni har en "egen" dialekt på din ort? Finns det något som särskiljer den i 

jämförelse med hur man talar på andra närliggande orter? Sävsjö kommun? 

Jönköpings län? Växjöområdet? Resten av Småland? 

10. Beskriv hur man talar på din ort! Nämn några specifika kännetecken för hur en äkta 

Sävsjö/Rörviksbo talar!  

11. Finns det några särskilda egenskaper du förknippar med din dialekt? Finns det några 

du tror folk utifrån förknippar med den? 

12. Avslutningsvis, hur uttalar ni r på din ort? Säger du spottlov eller sportlov? Säger du 

foss eller fors? Säger du gå eller gao?  
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Bilaga 2. Karta för kartritning 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Bilaga 3. Informationsbrev rörande etiska 

överväganden 
 

 
Information om undersökning angående uppfattningar om samt realisation av dialekt 

bland unga vuxna i Sävsjö och Rörvik 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Pontus Pålsson. Jag läser just nu masterprogrammet i svenska vid Uppsala Universitet. 

 

Nu har det blivit dags för mig att skriva min masteruppsats. Syftet med min studie är att undersöka uppfattningar 

om samt realisation av dialekt bland unga vuxna i Sävsjö och Rörvik. 

 

Du tillfrågas att vara med i denna undersökning. Med anledning av att du är mellan 20–30 år och bosatt i 

Sävsjö/Rörvik så skulle jag gärna vilja intervjua dig om uppfattningar om dialekt samt undersöka några aspekter i 

hur du talar. Intervjun är beräknad att ta max 30 minuter, och kommer att äga rum i mars eller april 2021 vid en 

tid som passar dig bra. Den kommer att ske digitalt via videotelefonstjänsten Zoom. För att på bästa sätt kunna 

utvärdera vad som har sagts kommer jag att spela in intervjun. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Uppsala Universitet och när uppsatsen är klar 

kommer du att kunna läsa den. Självfallet är du helt anonym i undersökningen. Ditt riktiga namn eller annan 

information som skulle kunna identifiera dig kommer inte att finnas med i uppsatsen.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Uppsala den 3 mars 2021                 

 

 

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

Pontus Pålsson                                                                     Margareta Svahn (handledare) 

Pontus.palsson.0634@uu.se                                                margareta.svahn@nordiska.uu.se 

0722249148                                                                         0184711295 

                                                                                              

 

 


