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Till Edgar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Flickor och gossar, vart ska ni åka? 

Ja, vi ska till Möja, supa, slåss och bråka” 
Cornelis Vreeswijk – Ångbåtsblues 

 
 

”Ett av jordens mest egenartade landskap är övärlden utanför Upplands och Södermanlands 
kuster. I öster, mot havet, ligger låga kalskär med renspolade rundhällar och krypvegetation; i 

väster, utanför fastlandet, utbreder sig innerskärgårdens stora öar där upplandad sjöbotten har 
förvandlats till bördig odlingsmark. I södra skärgårdsområdet kan man lustvandra i ekbackar och 

lövängar, i den norra delen står mossbelupna granar och havtornssnår runt klapperstenfält.” 
Roland Svensson – Skärgårdsliv i gången tid 
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Sammandrag 

I denna studie undersöks den dialektala situationen i en del av Stockholms skärgård, nämligen 
på Möja och Blidö. Syftet med undersökningen är tudelat: dels ta reda på om en eller flera 
dialekter talades i området fram till mitten av 1900-talet och, i sådana fall, i vilken utsträckning 
de har utjämnats idag; dels försöka förstå utjämningsprocessens bakomliggande faktorer. 

Material och metod speglar studiens tudelade syfte. Materialet består av ett urval 
arkivinspelningar som spelades in år 1949–1966 (Möja distrikt) och 1948 (Blidö distrikt), samt 
nya, av mig genomförda intervjuer (2021) med fyra informanter från Möja distrikt och fem 
informanter från Blidö distrikt. Den dialektologiska metoden består av en komparativ analys av 
bruket av åtta dialektdrag i arkiv- och intervjuinspelningarna. Den folkdialektologiska delen 
utgörs däremot av en kvalitativ analys av det nya intervjumaterialet, med fokus på 
skärgårdsbornas uppfattningar och attityder gentemot skärgårdsdialekt(er) och standardspråk, 
som i sin tur kompletteras med analysen av en kartritningsuppgift som informanterna 
genomförde under intervjun. 

Resultaten visar att dialekterna på Möja och Blidö har utjämnats markant under de senaste 
60 åren. Orsakerna bakom processen kan vara både språkexterna och/eller språkinterna. Svaren 
från intervjuerna pekar på att dialekterna har utjämnats under en period präglad av sociala och 
ekonomiska förändringar, då de som föddes på 40- till 60-talen levde under en brytpunkt mellan 
skärgårdens verklighet (rötter och familj) och verkligheten på fastlandet och storstaden (studier 
och arbete). Kombinationen av de olika faktorerna resulterade i en progressiv anpassning, som 
ledde till dialektutjämningen. Framtiden uppfattades befinna sig utanför deras ö, vilket 
resulterade i en fysisk och språklig konvergens mot fastlandet. Det finns dock anledning att tro 
att vissa dialektala aspekter, bl.a. ortnamn samt det specifika ordförrådet som gäller för djur 
och redskap, kommer att överleva längre. 
 
Nyckelord: dialekt, Stockholms skärgård, dialektutjämning, språkförändring, uppfattningar, 
attityder, folkdialektologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English title: Dialect in the Stockholm archipelago 
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1 Inledning 

Den nuvarande språkliga situationen i Sverige genomgår en förändringsprocess. På mindre än 
ett sekel har språket stadigt utjämnats över hela landet. Lokala dialekter har gradvis konvergerat 
mot de språkliga varieteter som talas i större och mer prestigefyllda städer. I samband med en 
stigande urbanisering, utveckling av moderna transportförbindelser och uppkomsten av 
massmediekommunikation har dialektutjämningstakten ökat. Områden som en gång i tiden låg 
vid kanten av samhället har sakta men säkert införlivats i en större nationell gemenskap. 
Stockholms skärgård är ett bra exempel på denna process. Införandet av en stabil 
färjeanslutning mellan öarna samt mellan öarna och fastlandet har bidragit till en gradvis 
inkludering i Stockholms storstadsområde. På samma gång har detta dock inneburit slutet på 
en geografiskt och kulturellt isolerad tillvaro, vars lokala traditioner efterhand försvunnit. De 
större öarna har genomgått en avfolkningsprocess, främst på grund av den begränsade 
tillgången till arbetstillfällen och skolor, liksom bristen på funktionella transportförbindelser 
till fastlandet. De mindre öarna, en gång bebodda av människor som tillbringade hela sina liv 
där, har blivit folktomma och besöks endast under sommarmånaderna och för att utgöra den 
idylliska bakgrunden till stockholmarnas livfulla midsommarfiranden.  

Min personliga erfarenhet som sardiska, det vill säga som både öbo och 
minoritetsspråkstalare, har utgjort utgångspunkt för mina språkvetenskapliga studier. Min 
bakgrund ger mig en särskild förståelse för värdet och vikten av att undersöka mindre språkliga 
varieteter innan de försvinner. Det är skälet till att jag bestämt mig för att ägna min forskning 
åt språk och dialekter som talats och talas på isolerade platser innan de utplånas av 
standardisering. Det geografiska läget och den avfolkningsprocess som omformat 
lokalsamhället gör Stockholms skärgård till ett lämpligt område för en dialektologisk 
undersökning. 

Denna studie kommer särskilt fokusera på dialektsituationen på Möja och Blidö, men har 
även ambitionen att väcka ett nyfunnet intresse för språkforskning i Stockholms skärgård. Valet 
av dessa två öar beror på att Möja är en av de öar med starkast och bäst bevarad tradition enligt 
många skärgårdsbor, medan det på Blidö talades en av de mest karakteristiska dialekterna i 
Stockholms skärgård: rospiggska. Mitt val har även haft pragmatiska skäl; Möja och Blidö är 
några av de bäst representerade öarna i äldre inspelningar vilket ger möjlighet att systematiskt 
jämföra språkutveckling över tid. Min avsikt är att undersöka såväl dialektutjämning och dess 
utlösningsfaktorer, som att studera några språkbrukares uppfattningar om och attityder 
gentemot dialekt och standardspråk. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den dialektala situationen i en del av Stockholms 
skärgård, nämligen Möja och Blidö. Studiens fokus kommer dels att ligga på en beskrivning av 
den äldre dialekten, dels att utifrån densamma undersöka den dialektutjämning som ägt rum. 
Dessutom kommer jag att utvidga perspektivet genom att undersöka några språkbrukares 
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uppfattning om och attityder gentemot dialekt och standardspråk för att ytterligare belysa 
dialektsituationen i skärgården idag. Jag kommer att uppfylla syftet genom att mer precist svara 
på följande frågeställningar: 
 

1. Vilka olika dialektdrag kan man identifiera i äldre inspelningar av dialekten på Möja 
och Blidö? Talades det samma dialekt eller olika urskiljbara dialekter på Möja och 
Blidö? 

2. I vilken utsträckning har dialekterna utjämnats, dvs. vilka av de olika dialektdragen 
har försvunnit?  

3. Vilka är informanternas uppfattningar och attityder gentemot sin dialekt, andra 
skärgårdsdialekter och standardspråk? 

4. Hur uppfattar informanterna att dialekterna i skärgården har avgränsats respektive 
avgränsas idag? 

1.2 Disposition 
I kapitel 1 har jag presenterat uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 definieras 
begreppen ö och skärgård, och en översikt över kulturen och samhället på Möja och Blidö ges. 
Vidare redogör jag för tidigare forskning om dialekter i Stockholms skärgård och Uppland. De 
viktigaste teoretiska utgångspunkterna beskrivs i kapitel 3 och i kapitel 4 motiveras 
materialurval och metoden presenteras. I kapitel 5 och 6 redovisas resultat av den 
dialektologiska respektive folkdialektologiska analysen. I kapitel 7 diskuterar jag de viktigaste 
resultaten och studiens slutsatser dras i samband med att förslag för framtida forskning 
presenteras. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 8 

2 Bakgrund  

I detta kapitel redogör jag för bakgrunden till studien. Först definierar jag begreppen ö och 
skärgård, samt hur de relaterar till dess befolkning, dvs. dess communities. Därefter presenterar 
jag Stockholms skärgårds geografi, samhälle och demografi, med fokus på öarna Möja och 
Blidö. Slutligen redogör jag för tidigare forskning om dialekter i Stockholms skärgård. I 
synnerhet fokuserar jag på studier i Roslagsmål, en varietet av uppländska samt en av de mest 
utforskade dialekterna i skärgården. 

2.1 Öar, skärgårdar och communities 
Begreppen "ö" och "skärgård" är av avgörande betydelse i denna studie. Vi har alla en instinktiv 
föreställning om vad en ö och en skärgård är, men definitionen kan variera beroende på 
perspektivet. Hur definierar man en ö? Enligt Förenta nationernas havsrättskonvention (art.121) 
är en ö ”en naturlig landmassa omgiven av vatten, som är ovanför vattenytan oavsett 
tidvattennivå”. I samma konvention beskrivs även skärgård (art. 46) som ”en grupp av öar, 
inklusive delar av öar, sammanbindande vatten och andra naturliga särdrag som är så nära 
sammankopplade att sådana öar, vatten och andra naturliga särdrag bildar en inneboende 
geografisk, ekonomisk och politisk enhet, eller som historiskt sett har betraktats som sådan”. 
Enligt SAOL är en skärgård en ”samling av öar och skär vid kust”. I NE är definitionen av 
skärgård ett ”kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar och grynnor”. Många av dessa 
definitioner är rent geografiska och tar inte hänsyn till vilken roll öbor och skärgårdsbor spelar 
för att definiera dem som sådana. 

Ett bättre sätt att definiera en ö på är en plats vars invånare är medvetna om att de bor på 
en ö utan hjälp av externa kartor, så som författarna till On Languages on Islands beskriver det 
(2020: 83). Fokus med denna definition ligger på öbornas uppfattningar om miljön. Storlek och 
avstånd från fastlandet kan spela en stor roll i hur öborna uppfattar miljön. Författarna påpekar 
att man ska resonera kring begreppet relative insularity, dvs. att vissa öar ”are smaller, more 
‘islandy’, and island-like than others’” (ibid.). I dessa termer kan man betrakta Möja som en 
mer ’ö-ig’ ö än Blidö, i och med att den är mindre och belägen längre bort från fastlandet. 
Många skärgårdsbor menar dessutom att Blidö är ”nästan fastlandet”1. Dessa uppfattningar 
bidrar till att förstå hur ösamhällen och öspråk formas och utvecklas. Det faktum att Möja och 
Blidö är två öar i samma skärgård gör studien av öbornas uppfattningar särskilt viktiga, då det 
ger ett bredare perspektiv än dikotomin ö – fastland. Skärgårdsbornas uppfattningar kan visa 
huruvida de anses vara en del av en enda archipelago community (”skärgårdsbor”) eller en del 
av flera island communities (”Möjabor” kontra ”Blidöbor”). Båda perspektiv kan till stor del 
bidra till att förklara hur dialekten har utvecklats i Stockholms skärgård. 

 
1 Intervju med Birger. 



 

 9 

2.2 Geografi, samhälle och demografi i Stockholms skärgård 
Stockholms skärgård är Sveriges största arkipelag och sträcker sig från Landsort i söder till 
Arholma i norr (Nationalencyklopedin 2020: Stockholms skärgård). Den delas upp i 
innerskärgården, mellanskärgården och ytterskärgården (ibid.). Skärgården består av cirka 30 
000 öar (Länsstyrelsen Stockholm 2019: Skärgårdsfakta)2 varav cirka 200 är bebodda 
(Nationalencyklopedin 2020: Stockholms skärgård).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt rapporten ”Skärgårdens utveckling i siffror” bodde år 2014 13 267 personer i Stockholms 
Skärgård. Den fasta befolkningen har minskat till cirka 10 000 personer år 2019 enligt rapport 
från SIKO (2019). 

Valet av öarna Möja och Blidö som studieobjekt motiveras av två huvudaspekter: dels 
deras demografi och dels deras geografiska läge i Stockholms skärgård. Möja och Blidö har 
haft bofast befolkning i flera århundraden enligt de flesta källorna. Icke desto mindre skiljer sig 
Möja och Blidö från varandra geografiskt pga. deras storlek samt deras avstånd från fastlandet 

 
2 Hedenstierna (1989) hänvisar till 24.000 öar. 

Figur 1. Stockholms skärgård (© Lantmäteriet 2020) 
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och andra mindre bebodda öar. Dessutom finns det inga stabila transportförbindelser mellan 
Möja och Blidö (Waxholmsbolaget)3. 

2.2.1 Möja 

Möja är en mellanstor ö, belägen i mitten 
av ytterskärgården. Den består av två 
större öar, Stora Möja och Södermöja, och 
en rad mindre öar i närområdet. Möja 
tillhör Värmdö kommun och år 2019 fanns 
det 283 fastboende på ön (SCB 2015–
2019). Demografin har varit stabil under 
det senaste decenniet (Sörenson 2016: 
173). De flesta källorna menar att Möja har 
varit bebott sedan 1200-talet; en källa drar 
tillbaka datumet till vikingatid 
(Kulturbilder 2017). Namnet Möja 
används för första gången, och i sin 
ursprungliga form Myghin, i 
beskrivningen av kung Valdemars segelled 
från 1200-talet (Sörenson 2016: 173). 
Namnetymologin är oklar; Svenskt ortnamnslexikon (Wahlberg 2003) anger att det kan ha sitt 
ursprung i det dialektala ordet moge/muga ’hög’, ’massa’ i relation till berget mellan byarna 
Berg och Löka (s. 218). Det finns även en folketymologi som kopplar namnet till ordet mygga, 
på grund av de stora myggsvärmar som ofta fyller ön (Sörenson 2016: 173; Johansson 1992: 
3).  

I början av år 1900 fick Möja fast ångbåtsförbindelse (Stockholms läns museum) och över 
tid har Möja blivit en av de mest älskade destinationerna i Stockholms skärgård, särskilt känd 
för de stora, vilda midsommarfirandena på dansbanan (Kulturbilder 2017). Trafik mellan 
Stockholm och Möjas sex allmänna bryggor garanteras av Waxholmsbolagets båtar året runt, 
samt Cinderellabåtar under vissa delar av året (Skärgårdsstiftelsen, Res till Möja). Möjas 
ekonomi har i stor utsträckning baserats på fiske, men i början av 1900-talet blev den känd för 
sina jordgubbsodlingar (Sörenson 2016: 173). På ön finns två mataffärer, fem restauranger och 
en mängd kultur- och fritidsaktiviteter. 

På Möja finns även en av Värmdö kommuns skärgårdsskolor samt en förskola (Värmdö 
kommun 2019). Under läsåret 2019–2020 flyttades dock högstadiet till Svartsö (ibid.). 
 
 
 

 
3 Linjekarta för Waxholmsbolagets trafik https://waxholmsbolaget.se/info/kartor/kartor/karta-hela-skargarden  

Figur 2. Möja (© Lantmäteriet 2021) 



 

 11 

2.2.2 Blidö 

Blidö är en stor ö nära kusten i södra 
Roslagen. Blidö distrikt består av de två 
huvudöarna,  Blidö och Yxlan, samt 
mindre öar, bland de viktigaste räknas 
Furusund, Gräskö, Kudoxa, Svartlöga, 
Rödlöga. Blidö distrikt tillhör Norrtälje 
kommun, och blev ett eget distrikt år 
2016. I Blidö distrikt fanns cirka 1138 
fastboende år 2019 (SCB 2015–2019). 
Demografin har varit stabil, med minimal 
avfolkning under de senaste 5 åren (ibid.). 
Namnets ursprung är oklart, men det 
kopplas ofta till ordet blid ’mild/behaglig’ 
(Wahlberg 2003). 

Till skillnad från Möja har Blidö 
länge haft täta förbindelser med fastlandet, 
tack vare närheten till detsamma. År 1954 etablerades väg- och färjeförbindelsen mellan Yxlan 
och fastlandet (Blidö Sockens Hembygdsförening 2012: 20). Blidö distrikts ekonomi är mycket 
mindre ”isolerad”, i och med att öborna lätt kan nå Norrtälje kommun med bil eller buss. 
Bilfärjor går på Blidöleden varje hel-och halvtimme mellan kl. 05:00 och kl. 23:00 
(Färjerederiet, Tidtabell Blidöleden). Därefter varje heltimme fram till kl. 02:00. I Blidö distrikt 
finns en mataffär, fem restauranger (två på Blidö samt en på Yxlan, en på Furusund och en på 
Högmarsö) och en biograf. 

På Yxlan finns Köpmanholms för- och grundskola fram till årskurs 6 (Skolverket), samt 
den privata förskolan Uteleken (Norrtälje kommun 2019). 

2.3 Språk i Stockholms skärgård och i Uppland 
Övergripande och omfattande studier av dialektsituationen i Stockholms skärgård saknas. Det 
finns dock studier om dialekt i delar av skärgården, särskilt i Roslagen.  

Roslagen är ett område som omfattar kust och land i östra Uppland, nordöst om Stockholm. 
Det ursprungliga namnet Roden är en urgammal benämning på Svitjods östra landsdel, från 
Värmdö i söder till Älvkarleby i norr (Hesselman 1916: ’Roslagen’). Roslagsmål ingår i den 
övergripande beteckning uppländska. 

I boken Uppländska4, en samling språkprov och kommentarer om uppländsk dialekt, 
beskrivs uppländskan som en varietet av sveamål och inte som en enhetlig, separat varietet (s. 
68). Den borde snarare kategoriseras som summan av många olika dialekter, som dock förenas 
av vissa gemensamma dialektdrag. Bland de vanligaste dragen är sammanfall av äldre ä och e 

 
4 I litteraturförteckning, se Källskog, Margareta et al. 

Figur 3. Blidö (© Lantmäteriet 2021) 
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(veg ’väg’), tjockt l (gamLa ’gamla’; boL ’bord’), bortfall av t i final position efter trycksvaga 
ändelser (take ’taket’), glottal klusil i trycksvaga n-ändelser (bå’n ’båten’); bevarandet av bl.a. 
gammalt u (huppa för ’hoppa’), fornsvenskt kort a framför ld, nd och mb t.ex. kåll för ’kall’, 
från fornsvenska kalder, bevarat fornsvenskt i och y (vickan ’veckan’); l-lösa former av 
hjälpverbet bliva, k-lösa förmer av hjälpverbet ska/skulle; bortfall av trycksvaga ändelser (prata 
’pratade’, hadd ’hade’); grav accent ` i ordgrupper (han re`v till gumman ’han rev ti´ll 
gumman’) (s. 68 ff.). Uppländska kan sammanfattningsvis delas upp i tre dialektområden: 
Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland (s. 75).  

Roslagsmål kategoriseras som en varietet av attundalandsmål (ibid.). Målet kallas ofta för 
rospiggska efter roslagsborna, som kallas ”rospiggar” (Karlsson 2009: 7 f.). Redan år 1902 
publicerades en avhandling av G. Ad Tiselius om Fasternamålet i Roslagen. Det som framför 
allt väckte dialektforskarnas intresse var roslagsmålets ålderdomlighet, dvs. det faktum att 
många traditionella dialektala drag bevarats i århundraden. De aspekter som behandlats mer 
ingående är konsonantisk kvantitet, vokalisk kvalitet, den särskilda musikaliska ordaccenten, 
verbböjning och ordförråd (Tiselius 1902; Uppländska 1993; Karlsson 2009). Några 
kännetecknande drag för roslagsmål är bevarandet av äng-ljudet med hårt hörbart g (ringg 
’ring), samt avvikande aspiration i början av ord i form av bortfall av h (ög ’hög’) men även 
tillskott av h (hösa ’ösa’) (Uppländska: s. 79). 
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3 Dialekt, dialektologi och folkdialektologi 

I följande kapitel introduceras de viktigaste teoretiska begrepp som uppsatsen utgår ifrån. Först 
diskuterar jag begreppet dialekt i förhållande till begreppet standardsspråk. Därefter följer en 
redovisning av de viktigaste utjämningsprocessmodellerna. Slutligen kommer jag att presentera 
traditionell dialektologi, sociolingvistik och folkdialektologi. 

3.1 Dialekt 

Definitionen av dialekt kan ibland vara besvärlig även för dialektforskare. I avsikt att enhetligt 
definiera begreppet dialekt, kommer jag att diskutera begreppet med utgångspunkt i 
distinktionen mellan dialekt och standardtalspråk. Denna distinktion är i regel väldefinierad för 
de språk som har en kodifierad standardform, t.ex. italiano standard och Standarddeutsch. När 
det gäller svenska kan man dock näppeligen prata om en riktig distinktion, utan man får prata 
om en glidande skala (Teinler 2016: 17). Man kan alltså inte prata om ett kodifierat svenskt 
standardtalspråk, utan om ett språk som inte uppvisar regionala drag (ISOF 2017A)5.  

En modell av Dahlstedt (1978, 1979) har använts inom svensk dialektforskning för att 
illustrera dialektbegreppet gentemot riksspråket. Enligt olika lingvistiska kriterier delar han upp 
svenskan i fyra olika varieteter: genuin dialekt, utjämnad dialekt, regionalt riksspråk och 
neutralt riksspråk. Figur 4 illustrerar hur dialekt förhåller sig till standardspråk geografiskt: ju 
större ringarna är, desto större är det område som varieteten omfattar. 

 

   lokal dialekt     utjämnad dialekt        regionalt standardsspråk      neutralt standardsspråk 
 

 

I figuren ovan använde jag Thelanders benämningar (1996: 174).  
Längst till vänster finns den genuina dialekten (Thelanders ”lokal dialekt”). Den genuina 

dialekten är den mest precisa och avgränsade av varieteterna i Dahlstedts modell. Genuin 
dialekt har en ”starkt begränsad räckvidd” och kan vara omöjlig att förstå för riksspråkstalarna 
(Dahlstedt 1979: 46), som t.ex. älvdalska. Därefter finns den utjämnade dialekten, som ligger 
närmare riksspråket, men som till skillnad från riksspråket fortfarande har en relativt begränsad 
räckvidd. Skillnaden mellan genuin och utjämnad dialekt är att den sistnämnda har ”en större 
men oklar geografisk räckvidd” (ibid.). Tredje steget i skalan är det regionala riksspråket 
(Thelanders ”regionalt standardsspråk”). Det regionala riksspråket beskrivs som lättförståeligt 

 
5 I denna studie kommer jag undvika att använda termen rikssvenska (förutom i detta avsnitt med hänvisning till 
Dahlstedt), då det idag anses vara en föråldrad term som inte heller används i akademiska miljöer längre 
(Andersson 2013A). Jag kommer i det längsta att referera till det som Dahlstedt kallar för riksspråk/rikssvenska 
med termerna standardsspråk/standardsvenska.. 

Figur 4. Graf över dialekt-standardsspråk geografiska fördelning och räckvidd (adapterad från Teinler 
2016)  
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och det kännetecknas av enhetliga regionala drag, i synnerhet när det gäller 
prosodi/språkmelodi, böjningsmönster och enstaka fonetiska särdrag (ibid.). Längst till höger i 
figuren finns det neutrala riksspråket (Thelanders ”neutralt standardsspråk”). Det neutrala 
riksspråket är ett begrepp som uteslutande finns i teorin när det gäller svenska (Dahlstedt 1979: 
47). Dahlstedts modell är en lämplig utgångspunkt för min uppsats, i och med att den tydligt 
beskriver det språkliga kontinuum som jag utgår från och fokuserar på i min undersökning. 
Dessa definitioner har använts med något olik terminologi av många dialektforskare.  

Dahlstedt-modellen kan preciseras och kompletteras med Auers dialekt-
standardsspråkskon (2005: 27), som presenteras nedan (figur 5). Även i figur 5 använder jag 
Thelanders benämningar (1996: 174).                 

                 

Auer beskriver de olika varieteterna som diafasiska repertoarskillnader, dvs. att talarna inte 
befinner sig i diglossi, där de antingen pratar standardsspråk eller dialekt, utan att de glider 
mellan varieteterna och därför är diaglossiska (2005: 27). En diaglossisk repertoar är ett 
kontinuum mellan två varieteter (lokal dialekt – neutralt standardspråk), som kännetecknas av 
mellanliggande varieteter (utjämnad dialekt och regionalt standardspråk) (ibid.). I denna 
uppsats kommer särskild vikt att läggas vid  analysen av var någonstans i detta kontinuum, 
dialekt–standardspråk, de språkliga varieteter som talats och talas på Blidö och Möja befinner 
sig. 

3.2 Variation och förändring
Språk och dialekter utvecklas och förändras hela tiden, vilket ger upphov åt det vi kallar 
språkvariation. Språkvariation är ett komplext fenomen, som genomgående stått i centrum för 
språkvetenskaplig forskning. Junggrammatikerna var bland de första som, med hjälp av den 
vetenskapliga metoden, försökte reda upp de kausala lagar som styrde regelbunden 
ljudförändring. Deras mål var alltså att rekonstruera de tidigare stegen i ett språks utveckling. 
Junggrammatikerna fokuserade därför på språkets förflutna och intresserade inte sig för 
synkronisk språkvariation.  Framför allt förhörde de sig inte om orsaken till förändringen 
(Sundgren 2004: 42). 

Språkförändring är resultatet av språkvariation. Första steget för att förstå de mekanismer 
som styr språkförändring är att utreda varför och hur språkförändringar sker (Sundgren 2004: 

Figur 5. Graf över diaglossi adapterad från Auers dialekt-standardsspråkkon (2005). 
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41). Chens s-kurva (1972) visar den relativa hastighet med vilken språkförändring sker under 
olika moment i processen (se figur 6). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                Figur 6. S-kurva: hur språk förändras genom tiden (Sundgren 2004: 43). 

När sociolingvistiker framträdde under 1960-talet (Labov 1966; Stewart 1968; Bernstein 1971) 
utgick de ifrån ovannämnda frågeställningar med avsikt att studera synkronisk språkvariation. 
Nyckeln till att förstå hur språkförändring går till är den språkliga variationen och 
heterogeniteten i ett samhälle (Sundgren 2004: 41). Förklaringar kan vara antigen språkinterna 
eller språkexterna (ibid.). Att utreda huruvida externa faktorer som attityder, öarnas avstånd 
från fastlandet samt transportförbindelser har påverkat dialekterna på Möja och Blidö kommer 
att bli högst relevant för min studie.  

Språkvariation kan dessutom studeras i både skenbar och verklig tid (Sundgren 2004: 48). 
Studier i skenbar tid är synkrona studier där språk i olika åldersgrupper jämförs vid samma 

tidpunkt (ibid.). Undersökningen i skenbar tid kommer jag att genomföra med hjälp av 
arkivinspelningar från mitten av 1900-talet, i syfte att beskriva dialekterna som talades på Möja 
och Blidö då, samt förstå var i dialekt–standardsspråkkontinuumet de befinner sig, dvs. 
huruvida de kan definieras som lokala eller utjämnade dialekter.  

Att undersöka ett språk i skenbar tid kan vara problematiskt, eftersom det utgår från att 
språkbruket hos en viss åldersgrupp inte förändrats över tid. Studier i verklig tid jämför data 
från samma språksamhälle vid två olika tidpunkter, dvs. att man måste studera ett samhälle vid 
en tidpunkt och sedan gå tillbaka till samma samhälle vid en annan tidpunkt (ibid.). En 
trendundersökning ”visar förändringar mellan generationer och i språksamhället i stort” 
(Sundgren 2004:51), genom att jämföra nya talare, dvs. representanter av nyare generationer. I 
syfte att skapa en sådan trendundersökning, och studera hur dialekten har förändrats och 
utjämnats, reste jag till Blidö distrikt och Möja för att göra nya inspelningar.  
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3.3 Dialektutjämning och regionalisering 
Dialektutjämning är en av de vanligaste formerna av dialektförändring. Utjämningsprocessen 
är den process enligt vilken ett stort antal av språksystemets former, t.ex. ändelser och 
uttalsvariation, minskar (Svahn & Nilsson 2014: 30). En annan form av dialektförändring som 
relaterar till dialektutjämning är regionalisering, dvs. processen enligt vilken de mest lokala 
dragen försvinner, medan de ”större” regionala dragen överlever (Svahn & Nilsson 2014: 33 
f.). Båda processerna beror på att individerna i en samhällelig språkvariation väljer att använda 
varieteten som de vill associeras med, enligt kontinuumet lokal–standard. Det innebär att 
individerna i hög grad alltid befinner sig i detta kontinuum. När en av kontinuumpolerna 
förvärvar mer vikt i variationsbalansen – p.g.a. språkbrukarnas val att använda en varietet 
framför en annan – kan man prata om en konvergens mot denna ände, denna varietet.  

Dialekter kan utjämnas av olika anledningar. Förlusten av lokal identitet i samband med 
urbanisering och ackommodation är två av de viktigaste orsakerna (Auer et al.; Nordberg 1983). 
Ackommodation är en process enligt vilken människor försöker anpassa sig till varandra, 
genom att visa någon form av samhörighet och genom att använda gemensamma drag (Svahn 
& Nilsson 2014: 30 f.).  

Individerna tenderar att använda en mer prestigefylld varietet, som standardsvenska, 
särskilt i officiella sammanhang, men idag är det inte ovanligt att individer medvetet väljer att 
använda sin dialekt, för att markera sitt ursprung. Trots att man i Sverige under de senaste åren 
kan se en ökning av dialektuppskattning (ISOF 2017B) har standardsvenska fortfarande högre 
status än lokala dialekter (Svahn & Nilsson 2014: 31). Språk har genom tiden ackommoderats 
till den varietet som majoriteten talar, som oftast är det språk som talas i det närmsta 
storstadsområdet eller i regionen. En utjämnad dialekt är dock annorlunda än det som Dahlstedt 
kallar för det regionala riksspråket. En utjämnad dialekt har ett förenklat språksystem med 
markerade dialektala drag, medan det regionala riksspråket snarare är behäftat med enhetliga 
regionala drag, i synnerhet när det gäller prosodi/språkmelodi, böjningsmönster och enstaka 
fonetiska särdrag (Svahn & Nilsson 2014: 27). Det kan anses vara följande steg i 
språkutvecklingen, som i princip kulminerar i neutralt riksspråk. Det är dock fortfarande svårt 
att förutspå huruvida dialekter kommer utjämnas totalt för att i framtiden försvinna. 

3.4 Traditionell dialektologi 

Den traditionella dialektologin – eller den ”klassiska”, som den ofta kallas (Mæhlum & 
Røyneland 2012; Svahn & Nilsson 2014: 23) – i Norden härstammar från 1800-talets 
skandinavistiska rörelse och dess intresse för folktro och arv (Loman 1982: 48 ff.). Den utgör 
samma forskningsström som senare frambragte den junggrammatiska hypotesen och markerade 
början på en språkhistorisk metod. De två fälten, alltså dialektologi och junggrammatik, ägnade 
sig dock åt två väldigt olika mål. Medan junggrammatiker strävade efter att formulera 
undantagslösa ljudlagar som styrde språkförändring6 (Osthoff & Brugmann 1878: xiii), var 

 
6 ”Aller lautwandel, soweit er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach ausnahmslosen gesetzen” 
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dialektforskares huvudsyfte att studera och bevara det språkliga arvet hos folket. Inte sällan 
kunde junggrammatiker dock dra nytta av materialet som insamlades av dialektologer. 
Dialekterna betraktades som en hotad tillgång som, om inte räddad, skulle försvinna under 
standardspråkets tryck (Svahn & Nilsson 2014: 23). De dialekter som ansågs värdiga var de 
”genuina”, de ”äkta”, de minst påverkade samt mest konservativa varieteterna. Således började 
dialektforskare samla in material ”med syftet att dokumentera en så ålderdomlig dialekt som 
möjligt” (ibid.). I början bestod materialet huvudsakligen av fonetiska transkriberingar med 
stöd av landsmålsalfabetet (Eriksson 1961), den svenska föregångaren till IPA (International 
Phonetic Alphabet) och ordlistor. Dialektforskarna hade sålunda inget särskilt intresse för inter- 
och intraindividuell variation, trots att de ju var medvetna om och sannolikt märkte av den. 
Fokus låg inte på bruket utan på språksystemet (Svahn & Nilsson 2014: 25). ISOF – akronym 
för Institutet för Språk och Folkminnen – är en myndighet som ”bevarar och forskar om 
dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen” (ISOF). ISOF arkiverar gamla och nya 
material (inspelningar, samlingar, ordböcker, dagböcker etc.) angående svenska dialekter och 
är en av de främsta referenskällorna för dialektologer i Sverige. 

Begreppet dialekt är för traditionell dialektologi väsentligen kopplat till geografi. 
Geografisk variation har länge varit kärnan i dialektologiska studier. Den traditionella 
dialektologin intresserar sig i stor utsträckning för geografisk variation och språkisolering. En 
pionjärstudie inom dialektologi är Dialectology av J.K. Chambers och Peter Trudgill. Chambers 
och Trudgill försökte beskriva de olika dialektologiska perspektiven. En av de teorierna som 
ingår i beskrivningen av traditionell dialektologi är dialektgeografi (1998: 13 ff.). 
Dialektgeografi är en uppsättning metoder som siktar mot att utreda dialektala skillnader och 
systematiskt kategoriserar desamma (Trudgill & Chambers 1998: 14). Med hjälp av intervjuer, 
fältundersökningar och enkäter har dialektologerna kunnat kartlägga olika varieteter och skapat 
s.k. linguistic maps. Språkkartor ger inte bara möjlighet att visualisera hur varieteterna fördelas 
på ett område, utan de ådagalägger även språkliga mönster och gränser kända som ”isoglosser” 
(Trudgill & Chambers 1998: 25 ff.). Dialektgeografi, sammanfattar de, ”seeks to provide an 
empirical basis for conclusions about the linguistic variety that occurs in a certain locale” 
(Trudgill & Chambers 1998: 21). Informanterna är i stor utsträckning det gemensamma 
elementet som likt en röd tråd förenar de dialektgeografiska studierna. I nästan alla traditionellt 
dialektologiska studier består informanterna av NORM, en akronym som står för Non-mobile, 
Older, Rural, Males (Trudgill & Chambers 1998: 29).  

När det gäller analysen av de dialektala dragen i arkivinspelningarna utgår jag delvis från 
traditionell dialektologi. För det första har jag valt att fokusera min undersökning på ett 
geografiskt avgränsat område – två öar i Stockholms skärgård – där jag kan utforska en lokal 
dialekt. För det andra är de flesta informanter som jag kommer basera min undersökning på 
utvalda enligt NORM-regeln, som var den ideala regeln för majoriteten av dialektforskarna som 
spelade in de intervjuer som jag analyserar. 
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3.5 Sociolingvistik 
Sociolingvistik avser studier av förhållandet mellan språk och samhälle (Hernández-Campoy 
2014: 5; Nationalencyklopedin 2021: sociolingvistik). Huruvida sociolingvistik kan betraktas 
som en väl avgränsad språkvetenskap eller som ett sätt att beskriva språket på, utifrån ett socialt 
och samhälleligt perspektiv, är fortfarande föremål för diskussion (Nordberg 2013: 13). Den 
mest passande definitionen av sociolingvistik är enligt min uppfattning den uppsättning 
deskriptiva språkvetenskapliga studier som undersöker språkets effekt på samhället samt 
samhällets effekt på språket. Efter att sociolingvistiken kom till under 1960-talet har språk och 
språkförändring fått ny betydelse. Språket definieras inte längre som summan av dess interna 
delar, utan som en helhet på vilken utomspråkliga faktorer, såsom sociala och 
situationsrelaterade, har stor påverkan (Nordberg 2013: 23). Språket framträder först och främst 
i sociala situationer, men det uppfyller inte bara funktionen att överföra ett visst meddelande 
från talaren till interlokutören, utan det förmedlar information om talaren samt bidrar till att 
etablera ett socialt förhållande mellan parterna (Trudgill 2000: 2).  

Det är alltså inte bara det vi säger som utgör vårt språk, utan även sättet vi pratar på, hur vi 
säger det vi säger, dvs. vår språkform. De utomspråkliga faktorer som har inflytande på vår 
språkform kan vara sociala, t.ex. talarens kön, ålder, ursprung, etnicitet och utbildning, samt 
situationella, t.ex. tid, plats och ämne (Nordberg 2013: 23). Sociolingvistiken försöker beskriva 
hur dessa faktorer påverkar språket självt, dvs. hur de ger liv åt språkvariation, samt hur de 
påverkar talarna, dvs. hur samhället påverkas, men även varför. I denna bemärkelse är 
sociolingvistiken inte bara deskriptiv, utan den strävar även efter att förklara orsakerna till 
språkvariation (Hernández-Campoy 2014: 9). Den grundläggande metoden för datainsamlingen 
i sociolingvistiska studier är den s.k. sociolingvistiska intervjun (Starks & McRobbie-Utasi 
2001: 1 ff.). Den sociolingvistiska intervjun som Labov skapade och använde sig av i sin 
pionjärstudie The social stratification of English in New York City (1966) syftar till att 
”framkalla data i olika sammanhang” (Starks & McRobbie-Utasi 2001: 3). Labov delade upp 
intervjun i två moment: ett informellt moment, med fritt samtal, där informanten kan visa 
vernacular eller lokal varietet; ett formellt moment, med läsandet av en text, ordlistor och 
minimala par, där informanten kan visa formellt språk eller standardspråk (ibid.). Gränserna för 
en sådan metod ligger i det som Labov kallade för the observer’s paradox (1972: 209). 
Observatörens paradox framträder när informanten är medveten om att hon systematiskt 
observeras (ibid.) och kan komma att svara på frågorna på det sätt som hon tror att intervjuaren 
– ”observatören” – förväntar sig eller på ett sätt som är socialt accepterat eller politiskt korrekt 
(Bijvoet 2013: 132 ff.). Att övervinna observatörens paradox är utmanande och olika forskare 
har försökt att genomföra sociolingvistiska intervjuer med så minimal ”förorening” från deras 
sida som möjligt, t.ex. Bell 2007 och Cicourel 2006, samt utan att bryta mot etiska villkor 
(Hernández-Campoy 2014: 6), dvs. utan att spela in intervjun utan informantens vetskap och 
samtycke.  

För att samla in data om språkvariation och dialektutjämning på Möja och Blidö, kommer 
jag att använda mig av dessa sociolingvistiska intervjumetoder. 
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3.6 Språkattityder 
Eftersom språket är ett socialt fenomen intimt kopplat till samhället, samhällets struktur och 
samhällets värdesystem, är olika språkvarieteter och språkformer även värderade olika. Sättet 
på vilket vi värderar dem utgör våra attityder. Attityder är ett komplext, mångfacetterat fenomen 
som består av en kognitiv komponent, dvs. uppfattningar och föreställningar om attitydobjektet, 
en affektiv komponent, dvs. känslomässiga värderingar, samt en intentionell komponent, dvs. 
villighet att agera i enlighet med dessa uppfattningar och värderingar (Bijvoet 2013: 124). 
Attityderna har alltså att göra med ”individens vetande, känslor och handlingsberedskap inför 
ett attitydobjekt” (ibid.). 

Språkattityder är individernas värderande inslag gentemot språkliga varieteter eller deras 
talare (Bijvoet 2013: 128 ff.). Dessa attityder kan vara riktade mot  både språket och språkets 
talare. Det sättet vi pratar på kan fungera både som identitetsmarkör, men även som 
kategoriserande verktyg. Vissa språkdelar, t.ex. melodi, ordval och ljud anses behålla en 
särskild betydelse, ett index som konventionellt ger information om t.ex. talarens ursprung, 
identitet, klass och utbildning. Indexikalitet är alltså ett fenomen genom vilket vissa språkdelar 
indexerar, dvs. pekar på information kring talaren (Hanks 1999; Jaffe 2016). 

Olika sätt att tala (språk, varieteter, brytning osv.) bedöms på olika sätt: vissa varieteter 
anses vara mer korrekta eller logiska än andra, vissa varieteter vackrare eller trevligare än andra 
(Bijvoet 2013: 130). I stor utsträckning kan dessa attityder bero på sociala konventioner samt 
på graden av standardisering av varieteten i fråga. Standardiserade varieteter används vanligtvis 
i lagstiftning, administration och massmedia. De har hög prestige och de associeras med makt, 
utbildning, hög klass och god ekonomi (Bijvoet 2013: 131). Talaren av dessa varieteter skickar 
alltså ett underförstått meddelande till interlokutören: ”jag har hög social status”. Icke-
standardvarieteter, t.ex. lokala dialekter eller vissa sociolekter, har däremot lägre prestige. De 
kan dock ha förtäckt prestige, dvs. att inom en viss grupp förknippas vissa varieteter till tuffhet 
och styrka (Andersson 1989: 26 ff.) eller solidaritet/grupptillhörighet (Bijvoet 2013: 132). 
Status och solidaritet är alltså två språkpsykologiska krafter som styr språkbruket och 
språkattityderna (ibid.). 

Språkattityder kan, som alla attityder, vara medvetna eller undermedvetna. Undermedvetna 
språkattityder försöker forskare ta reda på i fria samtalssituationer, genom att bortarbeta 
observatörens paradox. Medvetna attityder undersöks däremot med hjälp av direkta mätningar, 
dvs. intervjuer eller enkäter där informanterna själva redogör för sina attityder (Bijvoet 2013: 
132 ff.). Intervjufrågorna är vanligtvis öppna, vilket  å ena sidan ger möjlighet till informanterna 
att tala fritt och inte välja mellan preformerade svar (flervalsfrågor), men kan å andra sidan vara 
problematisk för statisk bearbetning av data (ibid.). 

Intervjuerna med skärgårdsborna kommer att genomföras med hjälp av direkta mätningar 
i linje med ovannämnda teorier. Detta innebär att jag kommer att ställa direkta öppna frågor om 
deras attityder avseende ö-dialekten, standardspråket och ackommoderande tendenser samt 
indirekta öppna frågor för att reda på status, solidaritet och indexikalitet. 



 

 20 

3.7 Folklingvistik och -dialektologi 
Folklingvistisk definieras som studier om lekmäns – ”folks” – uppfattningar om språket 
(Teinler 2016: 40). Förutsättningen som ligger till grund för folklingvistiken är att lekmäns 
uppfattningar om språket skiljer sig från språkvetares (ibid.). Distansen mellan lekmäns 
uppfattningar och språkvetares uppfattningar grundar sig, enligt Nancy Niedzielski och Dennis 
R. Preston (2000: s. 18 ff.), på det faktum att lekmän tenderar att ha en normativ och 
preskriptivistisk syn på̊ språk. Språket skulle på detta sätt beskrivas i förhållande till korrekthet 
och en (uppfattad) språklig norm (ibid.). Lekmän skulle alltså inte bara observera, utan även 
bedöma språket utifrån en hierarkisk modell, dvs. att vissa varieteter uppfattas som mer 
prestigefyllda och därför högre upp i hierarkin.  Jannie Teinlers undersökning (2016) visar dock 
att informanter kan vara väl medvetna om omöjligheten att värdera språk. 

Folklingvistiska studier är närbesläktade med attitydundersökningar, men de skiljer sig åt 
i och med att attitydundersökningar i stor utsträckning fokuserar på s.k. omedvetna attityder, 
medan folklingvistik ägnar sig åt medvetna attityder, dvs. uppfattningar (Wikner 2019: 19 ff.). 
Lekmäns perspektiv är av grundläggande vikt för att förstå vilken betydelse olika språkliga 
delar eller språkliga fenomen har för människor (ibid.). 

Folkdialektologi är studier om dialekt utifrån ett folklingvistiskt perspektiv (ibid.) I 
folkdialektologin undersöks både mentala representationer, dvs. informanternas attityder till 
tidigare upplevelser, såväl som faktisk perception, dvs. informanternas reaktioner i stunden 
(ibid.). Förutom uppfattningar och attityder, kan folkdialektologiska undersökningar fokusera 
på dialektidentifikation, dvs. ”människors identifikation och avgränsning av olika varieteter 
och särdrag” (ibid.), eller med andra ord, om geografisk språklig variation (Teinler 2016: 42). 
I folkdialektologin är det särskilt viktigt att undersöka lokala lekmän, då det ger möjlighet att 
få insikt i insidersperspektiv. Insidersperspektiv är en väsentlig del av den språkliga världen, 
som kan bidra till en djupare förståelse för språkförändringar och attitydförändringar (Preston 
1999: xxiv). Lekmän och språkvetare borde dessutom beskrivas i ett kontinuum, som Teinler 
(2016: 56) menar, i och med att ”man kan synliggöra hur forskarna själva påverkas av den 
allmänna diskursen” samt att ”varje språkforskare är också (och samtidigt) i ett folklingvistiskt 
perspektiv ’folk’” (ibid.). 

Förutom intervjuer och enkäter, som till stor del överlappar med rena 
attitydundersökningar, är en av de vanligaste folkdialektologiska metoderna för att undersöka 
insider:s uppfattning av dialektala gränser den s.k. kartritningsuppgiften ”mental mapping 
method”, som utvecklats av Dennis R. Preston (1986, 1989). Kartritningsuppgifterna kan 
utföras på olika sätt, men de består alla av en uppgift där informanterna ska rita gränser på en 
relevant karta (vanligtvis en karta över ett avgränsat område, som undersöks i studien) i avsikt 
att markera var man talar informanternas egen varietet och var man talar ”annorlunda” (Wikner 
2019: 37 ff.). Informanterna baserar ofta sina svar på administrativa gränser, t.ex. landskap, 
samt på deras erfarenhet/kunskap om området (Teinler 2016: 46). Kartritningsuppgifterna kan 
dessutom bidra till att förstå linguistic othering (Riggins 1997), dvs. processen genom vilken 
de intervjuade språkbrukarna (vi) uppfattar att vissa grupper (dem) talar annorlunda än de. De 
vanligaste exemplen på linguistic othering gäller en större grupp som talar standardspråket 
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kontra en mindre grupp som talar en viss dialekt, sociolekt eller etnolekt (Bartha & Borbély 
2006; Wiese 2015; Cornips 2020). Det är dock särskilt relevant även för min studie, i och med 
att genom den kan man förstå hur öbor ser sig själva inte bara individuellt utan i förhållande till 
andra öbor, om det är ett ”vi i skärgården” (archipelago community) eller ett ”vi på Möja kontra 
dem på Blidö” (island communities). 

Med avsikt att undersöka skärgårdsbornas uppfattningar om dialektgränser och 
språksamhällen i Stockholms skärgård, kommer jag att i min studie använda mig av 
kartritningsuppgiften. Kartritningen kommer att kasta ljus över vilka öarna är som man anser 
att befolkning pratar på ett annat sätt på och var gränsen mellan var man pratar stockholmska 
och var man pratar en skärgårdsdialekt anses ligga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

4 Material och metod 

I detta kapitel presenteras materialet. För det första redovisar jag den äldre delen av materialet, 
dvs. arkivinspelningarna, och därefter det nya materialet, dvs. intervjuer och 
kartritningsuppgiften. För det andra presenterar jag arkiv- och intervjuinformanterna och 
förklarar fördelningskriterier ålder och åldersgrupp. Därpå introducerar jag analysmetoderna. I 
slutet av kapitlet redogör jag för min forskarroll. 

4.1 Arkivinspelningar 
Det äldre materialet består av inspelningar från ISOF-arkivet. Ett urvalskriterium var god 
ljudkvalité. I de utvalda inspelningarna kan informanternas röster höras utan problem och därav 
analyseras. 

Inspelningarna gjordes i många fall vid samma tillfälle och därför deltar samma 
informanter, oftast fler än en. Arkivinformanterna kommer från Möja distrikt eller Blidö 
distrikt. De äldsta inspelningarna dateras till slutet av 1940-talet. 

Inspelningarna från Möja (Bilaga 1) är färre, men de flesta är långa (cirka 30 minuter). De 
består av dialoger och intervjuer där fler informanter pratar med varandra om ett ämne, t.ex. 
fisketekniker, skolliv, jordbruk osv. En fördel med denna typ av ”dialogisk” inspelning med 
fler människor som känner varandra är att det gör att informanterna i större utsträckning kan 
känna sig bekväma i miljön och möjligen vara mer spontana och eventuellt mer dialektala. I de 
flesta fall kallas informanterna inte vid namn, som ibland gör det svårt att förstå vem det är som 
talar. 

Inspelningarna från Blidö (Bilaga 2). är fler, men kortare (cirka 3–4 minuter). De består av 
kortvariga intervjuer med bara en informant, som berättar om ö-livet och kultur i gången tid. 
Denna typ av inspelningsform gör det betydligt lättare att skilja informanterna från varandra, 
men den förtar den språkliga komplexitet som kan dyka upp i spontana dialoger.  

4.2 Intervjuer och kartriktningsuppgift 
Den folkdialektologiska delen av denna studie baseras i hög grad på kvalitativa intervjuer som 
jag har gjort. Intervjuer ger informanter möjlighet att prata fritt och resonera på ett djupare sätt, 
jämfört med andra metoder såsom flervalsfrågor, likertsskalor och masktest. Teinler påpekar 
att i kvalitativa intervjuer finns dessutom möjligheten att informanten lyfter fram information 
som forskare inte hade tänkt på (2016: 67). De folkdialektologiska intervjuerna används dels 
för att analysera informanternas dialektbruk och excerpera de dialektala dragen, dels som grund 
för diskussionen om hur öbornas uppfattningar kan ha spelat en roll i 
dialektutjämningsprocessen i Stockholms skärgård. 

Materialet består av sju individuella intervjuer och en gruppintervju med två syskon. 
Intervjuinformanter från Möja och Blidö beskrivs närmre i rubrik 4.3.3 respektive 4.3.4. Fokus 
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med intervjuerna ligger på informanternas attityder, uppfattningar och kunskap om dialekt i 
Stockholms skärgård. 

Intervjuerna strukturerades på ett sätt som uppmuntrar fritt tal och resonemang. Först fick 
informanterna underteckna en medgivandeblankett såväl som ett informantformulär, där all 
information angavs (Bilaga 5). Intervjun inleddes med allmänna frågor om informantens hemö 
samt skärgården i allmänhet. Därefter gav jag informanterna möjlighet att prata fritt genom att 
be dem om att berätta något intressant eller roligt som hände under deras barndom på ön. Valet 
av berättelsens tema och genre (lätt; humoristiskt) syftar först och främst till att ”bryta isen” 
och göra informanten lugn, samt till att låta en eventuell dialektalitet stiga fram. Denna initiala 
del används för att excerpera de dialektala dragen.  

Därefter introducerades kartritningsuppgiften (se avsnitt 6.2). Den karta som 
informanterna fick föreställer Stockholms skärgård och området runt omkring. Jag bestämde 
mig för att inkludera ortnamnen på Möja och Blidö, på Arholma och Landsort, som utgör den 
norra respektive den södra gränsen för Stockholms skärgård, samt Stockholm och Norrtälje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figur 7. Karta som användes som underlag vid kartritningsuppgiften. 
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Informanterna fick två likadana kartor. Gällande Karta 1 fick informanterna instruktionen att 
ringa in det område där de menade att folk pratade olika dialekter en gång i tiden,  åtminstone  
till mitten av 1900-talet. Gällande Karta 2 fick informanterna instruktionen att ringa in det 
området där de menade att folk pratade olika dialekter för närvarande. 

Andra delen av intervjun bestod av öppna frågor som rör informantens dialekt och 
informantens föräldrars dialekt. De följande frågorna fokuserade på hur dialekten låter/lät och 
huruvida den har förändrats. Dessutom ställde jag frågor om dialektens estetik och behov av 
anpassning till mer prestigefyllda varieteter. Några frågor riktade in sig på skillnader mellan 
skärgårdsdialekterna själva samt mellan skärgårdsdialekter och standardspråk. 

Intervjuernas längd och omfattning varierar mycket beroende på framför allt 
informanternas pratsamhet. Den kortaste intervjuinspelningen är cirka 45 minuter lång och den 
längsta är cirka 75 minuter lång. 

4.3 Infomanturval  
Arkivinformanterna valde jag utifrån de inspelningar som var tillgängliga i ISOF-arkivet. Efter 
att jag lyssnat på ett flertal inspelningar, valde jag dem med acceptabel kvalité.  
 Intervjuinformanterna utgörs framför allt av personer som är födda och uppvuxna på ön 
i fråga och som flyttade till fastlandet under största delen av vuxenåldern och sen kommit 
tillbaka till ön som pensionärer. En intervjuinformant är bofast på Möja, medan två informanter 
är fastlandsbor men har en stark koppling till ön tack vare sina föräldrar. Jag bestämde mig för 
att inkludera icke-bofasta informanter, eftersom de är representativa för hur öarnas demografi 
ser ut idag. En stor del av befolkningen består faktiskt av pensionärer som kommit tillbaka till 
skärgården efter ett liv på fastlandet. En annan stor grupp utgörs av sommargästerna, som bara 
tillbringar ett par månader om året på ön. Det är väldigt få Möjabor och Blidöbor som bott på 
ön hela sitt liv.  

Samtliga informanter refereras till med fiktiva namn och har fördelats enligt ålder. 
Åldersfördelning bidrar till kvantifiering av dialektutjämning över tid. Jag har delat upp 
informanterna i åldersgrupper utifrån deras ålder vid inspelningstillfället: 80+ år, 70+ år, 60+ 
år, 50+ år, 40+ år.  

Nedan kommer jag att presentera arkivinformanterna och intervjuinformanterna från Möja 
respektive Blidö enligt ovannämnda åldersgrupper. Alla namn har anonymiserats. 

4.3.1 Arkivinformanterna från Möja 

Informanterna från Möja distrikt är en kvinna och fyra män. Den kvinnliga informanten är en 
80+ kvinna (Magdalena). De manliga informanterna består av en 80+ man (Manfred), två 70+ 
män (bröderna Mikael och Melker) och en 70+ icke-rural man (Martin)7. I tabellen 1 presenteras 
arkivinformanterna från Möja. 

 
7 Martin var en av de mest framträdande forskarna kring Möjas kultur, samhälle och språk (Årsboken Uppland 
”In memoriam”: 1988-1989). 
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Tabell 1. Sammanfattning av data angående arkivinformanterna från Möja. Informanterna presenteras i 
fallande ordning efter deras födelseår, inspelningsår, ålder vid inspelning och åldersgrupp. 

 
Informant 

 
Födelseår 

 
Inspelningsår 

 
Ålder vid inspelning 

 
Åldersgrupp 

Magdalena 1866 1949 83 80+ 
Manfred 1877 1966 89 80+ 

Martin 1895 1966 71 70+ 

Mikael 1912 1966 54 50+ 
Melker 1915 1966 51 50+ 

4.3.2 Arkivinformanterna från Blidö 

I ISOF-arkivinspelningar från Blidö finns sju män. De består av tre 80+män (Bo, Bernt, 
Benjamin) och en 60+ man (Baltsar), två 50+ män (Börje, Berthold) och en 40+ man (Bror). 
Jag valde att inkludera fler informanter från Blidö eftersom inspelningarna är betydligt kortare 
och enbart innehåller en informant per inspelning. Alla inspelningar är av god kvalité, förutom 
dem med Benjamin som har en del mindre störningar. Jag valde ut de delar av dessa 
inspelningar som inte är problematiska och som kan höras utmärkt. I tabellen 2 presenteras 
arkivinformanterna från Blidö. 

Tabell 2. Sammanfattning av data angående arkivinformanterna från Blidö. Informanterna presenteras 
i fallande ordning efter deras födelseår, inspelningsår, ålder vid inspelning och åldersgrupp. 

 
Informant 

 
Födelseår 

 
Inspelningsår 

 
Ålder vid inspelning 

 
Åldersgrupp 

Bo 1862 1948 86 80+ 

Bernt 1867 1948 81 80+ 
Benjamin 1868 1948 80 80+ 

Baltsar 1884 1948 64 60+ 
Börje 1890 1948 58 50+ 

Berthold 1892 1948 56 50+ 

Bror 1903 1948 45 40+ 

4.3.3 Intervjuinformanterna från Möja 

Intervjuinformanterna från Möja distrikt är en kvinna och tre män. Den kvinnliga informanten 
(Mia) är född och uppvuxen på Möja, men som tonåring flyttade hon till Stockholm pga. 
studier. Hon flyttade tillbaka till skärgården när hon var 32 och har sedan dess bott på 
Sandhamn. Bland de manliga informanterna finns endast en informant (Mats) som är bofast på 
Möja, medan de andra bor på fastlandet. Markus är född och uppvuxen på ön, men flyttade 
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under tonåren pga. studier och sedan pga. jobb. Mats är född och uppvuxen på fastlandet, men 
har alltid haft en koppling till ön, tack vare sin far Martin (arkivinformanten). I tabellen 3 
presenteras intervjuinformanterna från Möja. 

Tabell 3. Sammanfattning av data angående arkivinformanterna från Möja. Informanterna presenteras 
i fallande ordning efter deras födelseår, inspelningsår, ålder vid inspelning och åldersgrupp. 

 
Informant 

 
Födelseår 

 
Inspelningsår 

 
Ålder vid inspelning 

 
Åldersgrupp 

Mats 1933 2021 88 80+ 

Magnus 1941 2021 80 80+ 
Markus 1950 2021 70 70+ 

Mia 1952 2021 69 60+ 

4.3.4 Intervjuinformanterna från Blidö 

Intervjuinformanterna från Blidö distrikt är tre män och två kvinnor. Bertil är född och 
uppvuxen på Blidö, men på grund av studier och jobb flyttade han först till Vaxholm och sen 
till Göteborg. Då han jobbade på internationella handelsresor bodde han länge utomlands, bl.a. 
i Antwerpen. Han flyttade tillbaka till ön efter att han blev pensionär. Björn och Bodil är syskon. 
De är födda och uppvuxna på Blidö, men de flyttade växelvis till fastlandet (Stockholm, 
Norrtälje) under tonåren. I vuxen ålder flyttade de tillbaka till Blidö och sedan till Gräskö, där 
de bor nu. Britt-Mari är född och uppvuxen på Blidö, men efter 20-års ålder flyttade hon till 
Stockholm. I vuxen ålder bodde hon omkring 50% av tiden i Stockholm och 50% på Blidö. 
Birger är född och uppvuxen i Stockholm, men har en stark koppling till Söderöra. I tabellen 4 
presenteras intervjunformanterna från Möja. 

Tabell 4. Sammanfattning av data angående arkivinformanterna från Blidö. Informanterna presenteras 
i fallande ordning efter deras födelseår, inspelningsår, ålder vid inspelning och åldersgrupp. 

 
Informant 

 
Födelseår 

 
Inspelningsår 

 
Ålder vid inspelning 

 
Åldersgrupp 

Bertil 1937 2021 84 80+ 

Björn 1937 2021 84 80+ 
Bodil 1939 2021 82 80+ 

Britt-Mari 1951 2021 70 70+ 
Birger 1954 2021 67 60+ 
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4.4 Analys 

I detta avsnitt redovisar jag hur jag gjort den språkliga analysen av de dialektala dragen jag 
excerperat och hur jag analyserat de kartritningsuppgifter som de nya informanterna utförde 
under intervjun, samt de svar de gav under densamma. 
 
4.4.1 Analys av de dialektala dragen 

Analysen och excerperingen av variablerna genomfördes i följande faser. Först har jag lyssnat 
en gång på alla arkivinspelningar i deras helhet. Därefter har jag lyssnat på dem igen och 
antecknat alla dialektala drag som jag kunde uppfatta. Efter detta har jag fokuserat på att 
undersöka de mest förekommande icke-standardspråkliga dragen. När det gäller 
arkivinspelningarna valde jag att hålla mig till cirka tio minuter per informant. 

De drag som jag excerperat är (sorterat efter den minst frekventa till den mest frekventa): 
• Pronomenet di 
• Avvikande aspiration i början av ord 
• Glottal klusil 
• Tj-affrikata 
• T-bortfall i slutet av ord 
• Tjockt l 
• Stockholms-e 

 
I de inspelningar som jag själv utförde, fokuserade jag på de första 5–10 minuterna och jag 
excerperade samma icke-standardspråkliga drag som i arkivinspelningarna. I synnerhet passar 
de första 5–10 minuterna, då informanterna hade möjlighet att prata mer fritt om något roligt 
eller intressant som hänt dem på ön. Detta uppmuntrade informanternas spontanitet. 
 
I avsikt att bekräfta huruvida de icke-standardspråkliga drag som jag identifierat utgör en del 
av dialekten, har jag jämfört mina iakttagelser med litteraturen. De drag som jag analyserar har 
alla dokumenterats i litteraturen (Uppländska). Emellertid har jag valt bort de drag som kan 
associeras både med dialekt och med talspråk, t.ex. feminin ändelse -er (kvinner) eller bortfall 
av -de i preteritum (prata).  

Dragen analyserades och markerades i enlighet med Svahn och Nilssons markeringsmetod 
(2014: 52 f.). Fördelarna med denna analysmetod är att fokus inte ligger på kvantifiering av 
data utifrån ett uteslutande dialektperspektiv (det är alltså den dialektala variabel som vanligast 
kvantifieras i procentanalyserna), utan på var variabeln ligger i axeln dialekt–standardspråk. I 
ändarna finns Dialektvariant (D) och Standardvariant (S), som endast innehåller dialekt- eller 
standardform. Mellan dem finns en mängd olika varianter som presenteras i följande lista och 
figur (8): 
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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 
S(D) 
S  

standardvarianter förekommer i störst utsträckning; bara enstaka dialektvarianter 
endast standardvarianter 

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

Figur 8. Dialekt-standardspråks axel (efter Svahn & Nilsson) 

I D–S-axeln ingår 6 olika grader av dialektalitet kontra standardsspråklighet enligt vilka jag 
kommer kategorisera de utvalda dialektala variablerna. I de fall informanten alltid använder en 
dialektal variabel kommer jag att kategorisera bruket av denna variabel som dialektal, dvs. D. 
När informanten växlar mellan dialektform och standardsspråksform kommer jag kategorisera 
variabeln beroende på hur ofta dialektformen och standardformen används, dvs. DS om det är 
dialektformen som oftast används eller SD om det är standardformen som oftast används. Om 
det uteslutande finns enstaka fall av standardformer eller dialektformer i ett annars 
genomgående standardbruk eller dialektalt bruk, kommer jag att markera dem D(S) respektive 
S(D). En jämn fördelning mellan standardformen och dialektformen kommer jag att markera 
med =.  

4.4.2 Analys av intervjuinspelningarna 

Intervjuerna har analyserats kvalitativt. Intervjufrågorna som jag ställde hade på förhand 
organiserats enligt olika teman: dialekter i skärgården, dialektbruk förr och nu, anpassning, 
attityder och uppfattningar, att bevara dialekten. Därefter har informanternas relevanta och mest 
representativa svar på frågorna transkriberats i enlighet med svensk standardortografi, förutom 
de följande särskilda tecken som markerar relevanta dialektala uttal, som avviker från 
standardsspråkliga uttal: 

• Ljudbeteckningen 
A, E, I… (versaler) oväntad betonad vokal, t.ex. elektrIker 
ɽ tjockt l, t.ex. dåɽigt (dåligt) 
ʔ glottal klusil, t.ex. båʔen (båten) 
t  bortfall av t i slutet på ordet, t.ex. gräset (gräset) 
ʃ främre sj-ljud, t.ex. ʃälv (själv) 
ɧ bakre sj-ljud, t.ex. kanɧe (kanske) 
ɕ mjuk k-ljud, t.ex. ɕex (kex) 
 
Stockholms-e markeras inte, då det alltid förekommer hos intervjuinformanterna. 
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• Diakritiska tecken 
´ akut accent, stégen, bestämd plural form av steg 
` grav accent, stègen, bestämd form av stege 
: ljudlängd vid oväntad lång vokal, t.ex. ka:ssa.  
 
Pronomenet ”de” har transkriberats enligt standardortografin då alla informanter undantagslöst 
uttalar det dom. Ordet ”det” och ”är” har transkriberats enligt standardortografin då uttalen det 
och e betraktas som talspråkliga. I övrigt har jag valt att transkribera alla ord enligt 
standardortografin, förutom de ord där dialektdragen som har analyserats syns. 
 
Transkriberingarna har kompletterats av följande tecken: 
… avbrott i talet, paus 
(…) ord som inte kan uppfattas av transkriberare 
[…] del som utelämnades av transkriberare 
[...] ellips 
[red. ] information som lades till av transkriberare. 
 
Efter transkriberingsfasen har jag läst igenom svaren och samlat dem som var relevanta för 
ovannämnda teman. Slutligen har jag kommenterat svaren utifrån ett kvalitativt perspektiv, dvs. 
jag fokuserade på dess innehålls relevans för den folkdialektologiska delen av min 
undersökning. 

4.4.3 Analys av kartritningsuppgiften  

Analysen av kartritningsuppgiften utfördes i olika faser. Först delade jag upp uppgifterna 
beroende på vilka öar informanterna ringade in. I synnerhet fokuserade jag på informanternas 
geografiska uppfattning av dialekt samt deras sätt att beskriva linguistic othering. Kartorna 
analyserades utifrån ett diakroniskt och ett synkroniskt perspektiv. 

Informanterna ritade på två liknande kartor, karta 1 och karta 2. Karta 1 beskriver det 
diakroniska perspektivet, alltså var informanterna menar att det talades dialekt åtminstone fram 
till mitten av 1950-talet. Karta 2 föreställer informanternas uppfattningar om den nuvarande 
dialektala situationen, dvs. det synkroniska perspektivet.  

När det gäller karta 1 har jag delat upp svaren på kartritningsuppgiften enligt följande 
mönster: 

• Kartor som skiljer på Möja och Blidö (vi mot dem) 
• Kartor som sammanfogar Möja och Blidö (vi och dem) 
• Kartor som inte inkluderar Möja och Blidö respektive andra öar i distrikten (dem) 

 
När det gäller karta 2 har jag delat upp svaren på kartritningsuppgiften enligt följande mönster: 

• Kartor där informanterna inte ritade (ingen dialekt i hela skärgården) 
• Kartor där informanterna ritade 
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Först presenterar jag exempel på kartorna och sedan kommenterar jag i enlighet med 
informanternas egna förklaringar och resonemang. I vissa fall genomförde informanterna 
uppgiften utanför ramen för intervjun. 
 

4.5 Min forskarroll 
Att forska om svenska dialekter som andraspråkstalare är en stor utmaning, både på grund av 
möjligheten att ett icke-inhemskt öra kan stöta på svårigheter att identifiera svårhörda dialektala 
variabler, liksom språkbarriärerna som kan hindra mig från att kommunicera med 
informanterna så fritt som jag skulle vilja. Det faktum att jag är en utländsk öbo som intresserar 
sig för en sådan skyddad värld – den dialektala världen i Stockholms skärgård – har dock lockat 
informanterna på ett särskilt sätt och öppnat nya möjligheter för dialektforskning. 

Till skillnad från en stor del av dialektologiska studier har jag valt att fokusera på ett 
område som varken har att göra med mina territoriella rötter eller med mitt modersmål. Vilka 
kan för- och nackdelarna vara med detta val? Delvis kan den auditiva analysen av de dialektala 
dragen ha påverkats av vissa begränsningar i min språkförmåga såväl som min formella 
okunnighet i den lokala kulturen och i områdets geografi. Anekdoter, berättelser och allmän 
kunskap från Möja och från Blidö är för mig helt främmande. Jag är som ett tomt skiffer, men 
har det även fördelar? För det första kan man hålla en viss distans till ämnet och samtidigt 
minimera risken att påverka informanterna. För det andra kan min brytning delvis ha hindrat 
informanterna från att påverkas av min svenska, vilken inte låter standard överhuvudtaget. Det 
finns en risk att de försökt anpassa sig till min nivå som andraspråkstalare, men det är därför 
jag lät dem tala utan att avbryta så långt som möjligt. Sist men inte minst har min utländska 
bakgrund fördelen att jag – som en av informanterna uttryckte det så vackert – inte blivit 
”hemmablind”. 

Det faktum att jag är svensk andraspråkstalare har inte hindrat mig från att etablera en 
relation till informanterna, som tyckte det var intressant att fråga mig om mitt ursprung, mitt 
språk, min studieväg och varför jag av alla valmöjligheter hade valt att studera hur de och deras 
förfäder talade i den liten del av världen, mellan hav och vildmark. Många informanter kunde 
känna en stark koppling till den sardiska som åkte till Möja och Blidö för att lyssna på deras 
berättelser. Öbor förstår öbor, varhelst i världen de befinner sig. Eftersom ”När man ser 
horisonten så blir man smartare än när man ser bara i skogen. Mer fantasi mera tankar om tittar 
ut och inåt”8. 

4.6 Etiska aspekter 
En grundläggande aspekt som man måste ta hänsyn till när materialet består av inspelningar 
och intervjuer är den etiska. Informanternas integritet är av högsta prioritet. De informanter 
som jag intervjuade fick grundlig information om uppsatsens syfte och hur deras uppgifter 
skulle hanteras. Samtliga informanters namn, inklusive arkivinformanternas, har 

 
8 Britt-Maris kommentar under intervjun. 
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anonymiserats. Vid eller inför mötet gav jag intervjuinformanterna ett medgivandeformulär där 
de har gett sitt samtycke till att inspelningarna används för forskningsändamål, för denna 
uppsats och eventuellt för arkivering hos ISOF. De fick också mina kontaktuppgifter så att de 
skulle kunna kontakta mig vid frågor eller funderingar. En kopia av uppsatsen utlovades även 
till alla intervjuinformanter vid publicering. 
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5 Dialektdrag i variation och förändring 
 

I detta kapitel redogör jag för resultaten som jag i den dialektologiska delen av min studie har 
kommit fram till. Resultaten presenteras i en strukturerad ordning i avsikt att följa hur 
dialekterna har förändrats och utjämnats över tid, från mitten av 1900-talet till idag. Först 
presenterar jag de dialektala drag som bara förekommer hos arkivinformanterna, sedan de drag 
som också förekommer hos intervjuinformanterna. De excerperade dialektdragen kommer att 
presenteras under respektive rubriker, från den minst frekventa till den mest frekventa. Därefter 
kommer bruket av dialektdragen att redovisas i en tabell med hjälp av Svahn & Nilssons 
markeringsmetod. I tabellerna har jag ordnat informanterna från den äldste till den yngste, efter 
födelseår och ålder vid inspelningstillfället. Tabellerna kommer att kompletteras och 
tydliggöras med hjälp av några exempel från inspelningarna. Exemplen kommer att 
transkriberas både traditionellt (Uppländska; Svahn & Nilsson) och med IPA, i de fall där 
traditionella transkriptioner skulle kunna orsaka problem med fonetisk läsning. Resultaten 
kommer sedan att sammanfattas i olika översiktstabeller i syfte att jämföra bruket av 
dialektdragen mellan Möjabor och Blidöbor såväl i skenbar (äldre informanter kontra 
mellanåldersinformanter) som i verklig tid (arkivinformanter kontra intervjuinformanter). I 
avsikt att redovisa bruket i samband med ålder använder jag en implikationstabell med 
färgmarkeringar (Svahn & Nilsson 2014: 100). I löptexten kommer jag att använda termerna 
kategoriskt, systematiskt, jämnt, sporadiskt, sällsynt och inget för de olika typer av bruk som 
informanterna uppvisar, enligt tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Beskrivning av bruk enligt D–S-axeln och färgmarkeringar. 

 
 
 
Beskrivning av bruk 

Kategoriskt bruk D 

 D(S) 
Systematiskt bruk DS 
Jämnt bruk = 
Sporadiskt bruk SD 
Sällsynt bruk S(D) 
Inget bruk S 

 
Resultaten från analysen av ISOF-inspelningarna och intervjuerna kommer att jämföras för att 
kvantifiera till vilken grad dialekten har utjämnats under cirka 60 år. Interindividuell variation 
kommer kort att kommenteras i förhållande till språkförändring. 
 

5.1 Dialektdrag som bara förekommer hos arkivinformanterna 
I detta avsnitt redogör jag för de drag som förekommer hos arkivinformanterna. Dialektdragen 
presenteras i följande ordning, från den minst frekventa, pronomenet di, till den mest frekventa, 
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avvikande aspiration i början av ord. Informanterna ordnas i tabellerna efter deras födelseår och 
ålder vid inspelning. När det gäller arkivinformanterna från Möja har jag valt att separera 
Magdalena från resten av informanterna, då hon spelades in år 1949 medan de andra spelades 
in år 1966. Alla arkivinformanter från Blidö spelades in år 1948. Resultatet presenteras nedan 
under respektive rubriker och sammanfattas i tabellerna. 

5.1.1 Pronomenet di ’de’ 

I standardsvenska används tredje person, pluralt pronomenet ”de” dom. Di är en form som var 
vanligast i Götaland, men den förekommer även i olika uppländska språkprov (Uppländska: 
90). I arkivinspelningar förekommer formen hos Magdalena och Manfred. 

Tabell 6. Förekomst av pronomenet di hos ISOF-arkivinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Pronomenet di (Möja) 
 

Pronomenet di (Blidö) 

80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

     
        

D S(D) S S S  S S S S S S S 

Alla arkivinformanter som jag undersökt använder främst talspråksvarianten dom, men en 
informant, nämligen Magdalena använder kategoriskt formen di. Manfred använder formen di 
en gång. 

5.1.2 Avvikande aspiration i början av ord: ögre, höster 

Aspiration i början av ord växlar markant i området. Det förekommer i gammalt roslagsmål att 
h framför vokal i början av ord försvinner, alltså initial aspiration bortfaller, t.ex. ögre för 
’högre’ (Uppländska: 79). Det är också vanligt att se tillskott av h i början av ord, t.ex. höster 
för ’öster’ (ibid.). I mitt materialurval förekommer det främst hos Blidöinformanterna. 

Tabell 7. Förekomst av aspirationsväxling i början av ordet (bortfall, inskott) hos ISOF-
arkivinformanterna från Möja respektive Blidö.  

 Arkivinformanter (Möja) 
 

Arkivinformanter (Blidö) 

 80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

      
        

Initialt h-bortfall S S(D) S S S  SD S SD S S S S 
Initialt h-inskott S(D) S S S S S S S S S SD DS 
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Aspirationsväxling i början av ord är begränsad till ett fåtal informanter. Initialt h-bortfall 
förekommer en gång hos en informant från Möja (Manfred) och sporadiskt hos två informanter 
från Blidö (Bo och Benjamin). Benjamin uttalar orden hem/hemma utan initial aspiration. H-
inskott förekommer hos en informant från Möja (Magdalena) och hos två informanter från 
Blidö: Bror aspirerar systematiskt, medan Berthold enbart sporadiskt. 

5.2 Dialektdrag som förekommer hos arkiv- och 
intervjuinformanterna 
I detta avsnitt redogör jag för de drag som förekommer hos både arkiv- och 
intervjuinformanterna. Dialektdragen presenteras i följande ordning, från den minst frekventa 
till den mest frekventa: glottal klusil, tj-affrikata, t-bortfall i slutet av ord, tjockt l, Stockholms-
e. Informanterna ordnas i tabellerna efter deras födelseår och ålder vid inspelningstillfället. 
Resultatet presenteras nedan under respektive rubriker och sammanfattas i tabellerna. 

5.2.1 Glottal klusil [ʔ]: båt’n, bod’n, mitt’en 

I Sveamål är bortfall av trycksvaga e i ändelser, efter konsonanterna l, r, n, t, d mycket vanligt 
(Uppländska: 71). I stället för vokalen förekommer då en s.k. glottal klusil i ord som ’båten’ 
[ˈboːʔn] och ’boden’ [ˈbuːʔn]. 

Tabell 8. Förekomst av glottal klusil hos ISOF-arkivinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Glottal klusil (Möja) 
 

Glottal klusil (Blidö) 

80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

     
        

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

Glottal klusil förekommer hos alla arkivinformanter, men det växlar markant. De flesta 
använder den kategoriskt eller systematiskt, medan andra främst använder standardvarianten. 

Tabell 9. Förekomst av glottal klusil hos intervjuinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Glottal klusil (Möja) 
 

Glottal klusil (Blidö) 

80+ 70+ 60+ 80+ 70+ 60+ 

     
 

 
  

S SD S S S S S S S 
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Hos intervjuinformanterna förekommer glottal klusil bara hos Magnus i växlande form. Resten 
av intervjuinformanterna använder uteslutande standardformen. 

5.2.2 Tj-affrikata [tɕ]: ttjöpa, ttjöra, ttjika 

Affrikatan [t͡ ɕ] eller [t͡ ʃ] är typisk för uppländska dialekter i början av ord (Uppländska: 79). I 
arkivinspelningarna finns en systematisk användning av affrikatan [t͡ ɕ] i stället för den 
standardspråkliga formen [ɕ] och [ʃ]. Det gäller inte konsonantgruppen tj-, t.ex. ’tjock’, som i 
regel uttalas med standardvarianterna [ɕ] eller [ʃ].  

Arkivinformanterna uttalar ett svagt t-förslag i början av ord som ’köpa’, ’köra’ och ’kika’, 
vilka blir [ˈt͡ ɕøːpa], [ˈt͡ ɕøːra] och [ˈt͡ ɕiːka]. Alla informanter uttalar [ɕ] som [t͡ ɕ], även om några 
växlar mycket. I inspelningarna förekommer ofta affrikata [t͡ ɕ] där en standardspråklig individ 
skulle använda de frikativa [ɕ] eller [ʃ]. 

Tabell 10. Förekomst av tj-affrikata hos ISOF-arkivinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Tj-affrikata (Möja) 
 

Tj-affrikata (Blidö) 

80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

     
        

D DS DS   D  D  D D(S) D D D(S) D DS 
 
Tj-affrikata förekommer hos alla arkivinformanter. Standardvarianten [ɕ]/ [ʃ] förekommer 
sporadiskt hos Möjainformanterna Manfred och Martin, samt Blidöinformanten Bror. Två 
Blidöinformanter (Bernt och Börje) använder standardformen en gång. 

Tabell 11. Förekomst av tj-affrikata hos intervjuinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Tj-affrikata (Möja) 
 

Tj-affrikata (Blidö) 

80+ 70+ 60+ 80+ 70+ 60+ 

     
 

 
  

S S(D) S S S S S S S 
 
Tj-affrikata förekommer inte hos intervjuinformanterna, förutom Magnus som använder det i 
ordet ’tjugotvå’. 
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5.2.3 T-bortfall i slutet av ord: huse, mycke, försvunni 

I sveamål är bortfall av slutljudande t efter trycksvag vokal mycket vanligt (Uppländska: 71). 
Det förekommer i olika morfologiska ändelser: bestämd form singularis av neutrala substantiv, 
t.ex. huse(t) och lande(t); supinumformer, t.ex. försvunni(t), give(t); adverb mycke(t). Ibland 
kan t uttalas som oexploderad [t̚], dvs. att det uttalas som klusil rent artikulatoriskt men att 
explosionen inte är hörbart (Engstrand 2015: 122). Former med oexploderat slutligt [t̚] har jag 
räknat som t-lösa former. 

Tabell 12. Förekomst av t-bortfall hos ISOF-arkivinformanterna från Möja respektive Blidö. 

T-bortfall (Möja) 
 

T-bortfall (Blidö) 

80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

     
        

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

T-bortfall förekommer hos alla arkivinformanter från Möja, men det växlar markant med 
standardformen. Martin använder en t-lös ändelse bara en gång. Mikael använder 
huvudsakligen standardformen, men även dialektformen. Hos Blidöinformanterna finns tre 
män (Bo, Benjamin och Bror) som uteslutande använder t-lösa former. Börje växlar mellan de 
två formerna, men tenderar mot t-lösa former. Baltsar använder huvudsakligen standardformen, 
men Berthold använder en t-lös ändelse bara en gång. Hos Bernt förekommer uteslutande 
standardändelser. 

Tabell 13. Förekomst av t-bortfall hos intervjuinformanterna från Möja respektive Blidö. 
T-bortfall (Möja) 

 

T-bortfall (Blidö) 

80+ 70+ 60+ 80+ 70+ 60+ 

     
 

 
  

S =  SD S DS D SD S S 

T-bortfall förekommer hos de flesta äldre intervjuformanterna. På Möja är det betydligt mindre 
vanlig än på Blidö. Mats och Markus är de två Möjainformanterna som använder sig av t-
bortfall, men de växlar märkbart. Hos de äldsta informanterna från Blidö faller avslutande t bort  
systematiskt. 
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5.2.4 Tjockt l [ɽ]: gamLa, kLockan, BLidö 

Tjockt l [ɽ], som fonetiskt definieras som en retroflex flapp, är en allofon av fonemet [l], som 
vanligen kallas för tunt l. Tjockt l växlar dock med tunt l enligt vissa regler, som varierar 
beroende på dialekt och region (Uppländska: 69). I uppländska förekommer tjockt l i följande 
positioner: efter konsonant, t.ex. gamLa och före konsonant, t.ex. hjäLpa (ibid.). Det kan även 
förekomma mindre ofta i final och intervokalisk position (ibid.). Tjockt l förekommer vidare 
som variant av den fornsvenska ljudförbindelsen rð, nusvenskt rd (ibid.). Uttalet av tjockt l är 
ett vanligt drag i traditionella dialekter i mellersta Sverige (ibid.). 

Tabell 14. Förekomst av tjockt l hos ISOF-arkivinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Tjockt l (Möja) 
 

Tjockt l (Blidö) 

80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

     
        

D   D   D   D  D  D(S) D D SD D D D 

Tjockt l förekommer i kategoriskt bruk hos alla arkivinformanter. I Mikaels uttal förekommer 
även tjockt l som variant av ljudförbindelse rd, t.ex. [buːɽ] för bord, vilket är ett vanligt drag i 
Uppland (Uppländska: 71).  Hos två Blidöinformanter förekommer även standard-l [l]: hos Bo 
förekommer [l] en gång, medan Börje använder [l] oftast. 

Tabell 165 Förekomst av tjockt l hos intervjuinformanterna från Möja respektive Blidö. 
Tjockt l (Möja) 

 

Tjockt l (Blidö) 

80+ 70+ 60+ 80+ 70+ 60+ 

     
 

 
  

SD D S S SD DS S S S 

Tjockt l förekommer hos de äldre intervjuinformanterna. De flesta intervjuinformanter som 
använder tjockt l växlar med standard l. Mats och Bertil använder tjockt l några enstaka gånger. 
Björns uttal växlar även i samma ord, ibland uttalar han ordet Blidö med tjockt l, men vanligtvis 
använder han standard-l. Magnus är den enda informant som undantagslöst har tjockt l. Birger 
använder sig ofta av tjockt l när han återger berättelser eller försöker härma dialekten, dvs. i 
dialektstiliseringar (Svahn & Nilsson 2014: 239). 
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5.2.5 Stockholms-e [e]: vegen, gres, eta 

I uppländska sammanfaller traditionellt äldre ä och e till ett mellanljud, vilket resulterar i att 
ord som ’vägen’ och ’gräs’ uttalas [ˈveːgen] och [greːs], samt att ord som ’leva’ och ’väva’ 
rimmar med varandra (Uppländska: 68). Den enda position där det inte uttalas [e] är framför r, 
vilket innebar att lera och lära uttalas annorlunda (Leinonen 2010: 21 f.)9. Det förekommer i 
Stockholms storstadsområde (Hesselman 1918: ’Stockholmska’), från vilket den fick namnet, 
i centrala svenska dialekter och i Uppland.  

Tabell 16. Förekomst av Stockholms-e hos ISOF-arkivinformanterna från Möja respektive Blidö. 

Stockholms-e (Möja) 
 

Stockholms-e (Blidö) 

80+  80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 

     
        

D D   D   D  D  D D D D D D D 

Alla arkivinformanter uttalar undantagslöst ä-ljudet som Stockholms-e. 

Tabell 17. Förekomst av stockholms-e hos intervjuinformanterna från Möja respektive Blidö. 
Stockholms-e (Möja) 

 

Stockholms-e (Blidö) 

80+ 70+ 60+ 80+ 70+ 60+ 

     
 

 
  

D D D D D D D D D 

Alla intervjuinformanter uttalar undantagslöst ä-ljudet som Stockholms-e. 

 

5.3 Språkförändring på Möja och Blidö 
Resultaten visar att dialekterna på Möja och Blidö har utjämnats från mitten av 1900-talet till 
idag. Den komparativa analysen av arkivinspelningarna och intervjuinspelningarna synliggör 
hur dialekterna förändrats i verklig tid. Både i arkiv- och intervjuinspelningarna finns relevanta 
skillnader mellan åldersgrupperna när det gäller bruket av de dialektala dragen. Det är därför 
uppenbart att de flesta dialektala dragen redan hade börjat utjämnas under 1900-talets mitt.  

 
9 Manfred är den enda informanten som uttalar [e] även framför r, alltså [deːr] i stället för [dæːr]. 
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I följande avsnitt redogör jag för språkförändring på Möja och Blidö i skenbar och verklig tid i 
avsikt att spåra dialektutjämningen. 

5.3.1 Språkförändring hos arkivinformanterna 

Den komparativa analysen av dialektdragen hos arkivinformanterna från Möja och Blidö visar 
att utjämningsprocessen hade påbörjats på båda öar redan under 1940-talet, men att processen 
skett i olika takt. I synnerhet kan man notera att Blidöinformanterna i åldersgruppen 80+, 
inspelade år 1948, var generellt mindre dialektala än Möjainformanten i åldersgruppen 80+, 
inspelad år 1949. Det innebär att utjämningsprocessen hade nått både Blidö och Möja, men att 
Blidömålet redan hade börjat utjämnas.  

Analysen visar dessutom att bruket av dialektdragen hos arkivinformanterna från Blidö i 
stort sett inte skiljer sig från bruket hos arkivinformanterna från Möja, som spelades in 18 år 
senare. De yngsta informanterna från Möja är i liten utsträckning mer standardspråkiga än de 
äldsta från Blidö, men skillnaden rör enbart två dialektdrag, nämligen h-bortfall och t-bortfall. 
När det gäller glottal klusil är dock Möjainformanterna i åldersgruppen 50+ mer dialektala än 
Blidöinformanterna i åldersgruppen 80+. Huruvida det är ett fall av särskild individuell 
dialektalitet kan diskuteras, men den övergripande tendensen antyder att utjämningsprocessen 
skett betydligt långsammare på Möja. 

Tabell 18. Implikationstabell (arkivmaterial) 

 Arkivinformanter (Möja)  Arkivinformanter (Blidö) 

1949 1966 1948 

80+ 80+ 70+ 50+  80+ 60+ 50+ 40+ 
Pronomenet di D S(D) S S  S S S S 
H-bortfall S S(D) S S SD S SD DS 
H-inskott S(D) S S S S S S(D) DS 

Glottal klusil D D SD DS DS D DS D(S) 

Tj-affrikata D DS DS D D D D DS 

T-bortfall DS DS S(D) = DS SD DS D 

Tjockt l D D D D D SD D D 
Stockholms-e D D D D D D D D 

5.3.2 Språkförändring på Möja 

Variationsmönstret som framgår av analysen av dialektdragen hos Möjainformanterna följer i 
stor utsträckning den s.k. s-kurvan. I implikationstabellen nedan kan utjämningsprocessen 
följas genom olika åldersgrupper, 80+, 70+, 60+/50+. Variationen hos åldersgrupperna 
betecknar de progressiva stadierna av dialektutjämningen. Tabellen visar att redan på 1960-
talet hade bruket av de ovannämnda dragen nästan helt försvunnit. Pronomenet di föll 
antagligen ur bruk någon gång under 1950-talet. Glottal klusil finns kvar idag bara hos 
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åldersgruppen 80+, men hade börjat utjämnas redan under 60-talet. Tj-affrikatans utjämning 
verkar ha skett på kortare tid, då den användes antingen kategoriskt eller systematiskt på 1960-
talet, men har nästan helt försvunnit idag (undantaget är i åldersgruppen 80+). Utjämningen av 
t-bortfall följer ett mer homogent mönster över tid. T-bortfall lever kvar hos de äldre 
informanterna, men det dör sakta men säkert ut. Tjockt l användes systematiskt från 1940-talet 
och under hela 1960-talet, men finns idag bara hos åldersgruppen 80+. Stockholms-e är det 
enda dialektdraget som stabilt använts på Möja under de senaste 70 åren. 

Tabell 19. Implikationstabell (Möja). 
 Arkivinformanter (Möja)  Intervjuinformanter (Möja) 

1949 1966 2021 

80+ 80+ 70+ 50+  80+ 70+ 60+ 
Pronomenet di D S(D) S S  S S S 
H-bortfall S S(D) S S S S S 

H-inskott S(D) S S S S S S 

Glottal klusil D D SD D(S) S(D) S S 
Tj-affrikata D DS DS D S(D) S S 
T-bortfall DS DS S(D) = SD SD S 

Tjockt l D D D D DS S S 
Stockholms-e D D D D D D D 

 
 
5.3.3 Språkförändring på Blidö 

Analysen av dialektdragen hos Blidöinformanterna visar att variationen i hög grad följer s-
kurvan. I implikationstabellen nedan visualiseras utjämningsprocessen genom åldersgrupperna 
80+, 60+, 50+ och 40+ hos arkivinformanterna respektive åldersgrupperna 80+, 70+ och 60+ 
hos intervjuinformanterna. Variationen hos åldersgrupperna betecknar de progressiva stadierna 
av dialektutjämningen. Pronomenet di hade redan utjämnats i slutet av 1940-talet. Bruket av h-
bortfall var sällsynt hos de äldsta arkivinformanterna och har utjämnats totalt. Däremot 
förekommer h-inskott i arkivinspelningarna hos åldersgrupperna 50+ och 40+. Glottal klusil 
användes kategoriskt eller systematiskt på 1940-talet, men den är helt frånvarande hos dagens 
intervjuinformanter. Tj-affrikata följer i stor utsträckning samma mönster som glottal klusil. T-
bortfall hade började utjämnas på 1940-talet och kvarlever idag enbart hos åldersgruppen 80+. 
Tjockt l användes kategoriskt på 1940-talet, men idag har bruket minskat markant och finns 
enbart hos åldersgruppen 80+. Likt situationen på Möja är Stockholms-e det enda dialektdraget 
som stabilt använts på Blidö under de senaste 70 åren. 
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Tabell 20. Implikationstabell (Blidö). 
 Arkivinformanter (Blidö)  Intervjuinformanter (Blidö) 

1948 2021 

80+ 60+ 50+ 40+  80+ 70+ 60+ 
Pronomenet di S S S S  S S S 
H-bortfall SD S S S S S S 

H-inskott S S S(D) DS S S S 
Glottal klusil DS D DS D(S) S S S 

Tj-affrikata D D D DS S S S 

T-bortfall DS SD DS D DS S S 
Tjockt l D SD D D = S S 

Stockholms-e D D D D D D D 

5.3.4 Språkförändring hos intervjuinformanterna 

Jämförelsen mellan intervjuinformanterna från Möja och Blidö visar att de flesta dialektala 
dragen utjämnades hos de yngre informanterna på båda öarna, men överlever hos de äldsta 
informanterna. I synnerhet kan man notera att Möjainformanterna har bevarat glottal klusil, tj-
affrikata, t-bortfall i slutet av ord samt i stor utsträckning tjockt l. Samma åldersgrupp på Blidö 
har bevarat bara de sista två. Det innebär att utjämningsprocessen, som nådde Blidö tidigare, 
fortfarande visar samma tendens.  

Stockholms-e förekommer hos alla informanter och det är det enda dialektala drag som 
överlevt utjämningen. 

Tabell 21. Implikationstabell (intervjuinformanter). 

 Intervjuinformanter (Möja)  
 

Intervjuinformanter (Blidö) 

2021 2021 

80+ 70+ 60+ 80+ 70+ 60+ 
Pronomenet di S S S S S S 

H-bortfall S S S  S S S 

H-inskott S S S  S S S 

Glottal klusil S(D) S S  S S S 
Tj-affrikata S(D) S S  S S S 

T-bortfall SD SD S  DS S S 

Tjockt l DS S S  = S S 

Stockholms-e D D D  D D D 
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6 Uppfattningar och attityder 

I detta kapitel redogör jag för resultaten från den folkdialektologiska delen av min studie. Den 
folkdialektologiska delen kan betraktas som en utvidgning och ett förtydligande av den 
dialektologiska delen. Fokus med denna del är att utreda de bakomliggande orsakerna till 
utjämningsprocessen. Denna del syftar därför till att belysa skärgårdsbornas uppfattningar och 
attityder gentemot sin dialekt och andra ö-dialekter.  

Först kommer jag att redogöra för informanternas svar på intervjufrågorna. Svaren delas 
upp i olika rubriker efter deras kvalitativa innehåll. Svaren redovisas så långt det är möjligt i 
den ordning de förekommer, men liknande svar och resonemang kommer konsekvent att samlas 
ihop. Detta val motiveras med strävan efter att hålla rekonstruktionen av skärgårdsbornas idéer 
så sammanhållen som möjligt. Därför har jag också valt att utelämna intervjuarens korta inpass 
och samtalsfyllnadsord, då de avbryter flödet och är irrelevanta för resultatet. Efter att jag 
presenterat informanternas svar kommer jag att komplettera dem med kommentarer och 
förklaringar. 

Därefter, med avsikt att förstå hur skärgårdsborna uppfattar dialekterna i Stockholms 
skärgård, tids- och rumsmässigt, kommer jag att redovisa deras svar på kartritningsuppgiften. 
Som tidigare nämnt består kartritningsuppgiften av två delar, en diakronisk (fram till 1950-
talet) och en synkronisk (idag). Svaren delas upp i teman och kommenteras sedan beroende på 
hur informanterna valt att markera gränserna mellan olika dialektvarieteter. Först presenteras 
svaren på karta 1 (diakronisk) och sen på karta 2 (synkronisk). Resultaten av 
kartritningsuppgiften kommer att sammanfattas i en översiktstabell. 

I slutet av kapitlet samlar och kommenterar jag de viktigaste fynden på intervjuerna och 
kartritningsuppgiften, som tyder på att talarnas attityder och uppfattningar har betydelse för 
dialektutjämning 

6.1 Intervjuer 
I detta avsnitt redogör jag för skärgårdsbornas egna åsikter om dialekten i Stockholms skärgård, 
som de gav uttryck för under de genomförda intervjuerna. I synnerhet kommer jag att fokusera 
på dialektens utveckling över tid och hur skärgårdsborna upplever att dialekten har utjämnats. 
Samtliga intervjuer hade samma struktur och lades upp på följande sätt: en inledande fas, där 
informanterna undertecknade medgivandeblanketten och fyllde in informantformuläret; en 
isbrytande fas, där jag lät informanterna prata fritt och berätta något roligt om sin ö;  en 
kartritningsfas, där jag bad informanterna om att rita på två kartor med avsikt att förstå hur de 
uppfattar dialektavgränsningar i Stockholms skärgård (se 6.2); och slutligen själva 
intervjufasen. Frågorna följde en röd tråd och började med ”Anser du att du talar dialekt?” och 
”Anser du att dina föräldrar talade dialekt?”. Resten av intervjun utgick ifrån deras svar på 
ovannämnda frågor och rörde dialektens klang och bruk, hur dialekten har förändrats och hur 
denna förändring upplevs. Till slut ställde jag direkt frågan ”tycker du om dialekten 
(Möjamål/Blidömål)?” och beroende på svaret ställde jag följdfrågor om språkanpassning.   
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I detta avsnitt kommer informanternas svar på intervjufrågorna att delas upp i rubriker. 
Första rubriken avser den nutida skärgårdsdialekten: vilken dialekt anser informanterna att de 
talar? Hur skiljer sig det sätt på vilket de pratar från det sätt på vilket deras föräldrar pratade, 
dvs. den gamla dialekten? Under den andra rubriken undersöker jag vilka drag som 
informanterna anser känneteckna de respektive ö-dialekterna, bl.a. ordaccent, betoning, 
vokallängd och en mängd olika fonetiska drag (glottal klusil, tjockt l, avvikande aspiration i 
början av ord etc.). Under efterföljande rubriker försöker jag spåra de interna orsakerna till 
dialektutjämningen, dvs. huruvida man kan utreda – genom interformanternas svar – att 
dialektutjämning i Stockholms skärgård beror på skärgårdsbornas attityder och anpassning till 
standardsspråket, eller om det först och främst är externa faktorer, såsom transportförbindelser 
och avståndet från fastlandet, som har spelat en roll. Slutligen, under sista rubriken, kommer 
jag att inkludera några av skärgårdsbornas idéer och förslag kring hur man kan bevara dialekten. 

6.1.1 Dialekt i Stockholms skärgård nu 

Vad anser skärgårdsborna att de talar? Informanternas svar på frågan ”Talar du dialekt?” är 
relativt enhetliga, med tanke på att de flesta informanterna menar att de inte pratar dialekt. När 
jag därefter frågade vad de pratade kan informanterna delas upp i två grupper: de som anser att 
de bara pratar ”rikssvenska” eller stockholmska och de som inte med säkerhet kan identifiera 
sin varietet. 
 
Exempel 1. Rikssvenska mot stockholmska 
Mia:        Nej, vissa ord kanske, men inte liksom meningar eller 

nånting. Inte det jag kallar för en dialekt i alla fall. 
Lite rikssvenska sådär… mot stockholmska. 

 

Exempel 2. Stockholmska 
Bodil:      Men i alla fall pratar man som stockholmare gör: att man 

säger rev i stället för räv. Jag antar att man har 
börjat prata mer inte med det där e-ljudet, utan med ä. 
Det gör man ju. 

 

Majoriteten av informanterna menar att de inte pratar skärgårdsdialekt, utan en blandad varietet 
mellan stockholmska och rikssvenska. Det finns dock informanter som säger att deras språk 
varierar och att de kan ”falla in i” dialekten under rätt förutsättningar. 
 
Exempel 3. Helt beroende på vem jag talar med 
Britt-Mari: Helt beroende på vem jag talar med. Talar jag med en 

stockholmare så anammar jag det som är stockholmska i 
mina öron. Och då har jag mestadels bott i Stockholm på 
söder […], men jag försöker ha ett ganska vårdat språk 
så jag kryddar inte med svordomar […]. Härute svär man 
ganska mycket, tycker jag. Den är lite söderbetonad och 
när jag pratar med nån som är Blidöbo då blir det lite 
dialekt men inget jag märker själv. Det kan stå nån 
bredvid och säga ’men nu, nu pratar du Blidömål’. 
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Britt-Mari introducerar begreppet växlande dialekt, som beror på sammanhanget och 
interlokutören. Hon anser att hennes dialekt konvergerar med interlokutörens dialekt, även om 
det inte är en varietet hon är van vid: 
 
Exempel 4. Det är automatiskt 
Britt-Mari: Ja, jag skulle per automatik. Det är pinsamt för att 

ibland när jag pratar med nån göteborgare så börjar jag… 
du förstår? Det är inte bara en Roslagsbo, det kan vara 
vem som helst. Jag faller in bara. Det är så pinsamt! 

 

Till skillnad från Britt-Mari, kan Birger falla in i dialekten uteslutande med någon som kommer 
från hemön Söderöra och som kan hålla ett samtal på Söderöradialekt. 
 
Exempel 5. Jag kan dialekt och jag kan tala på dialekt i rätt sammanhang 
Birger:     Det är svårt att svara på! Normalt sett… jag kan dialekt 

och jag kan tala på dialekt i rätt sammanhang och då 
pratar vi den lite modernare Söderöradialekten och som 
jag beskrev, med mina bekanta faller man in och pratar 
man på den dialekten när man pratar med nån annan som 
pratar på samma sätt […]. Men Söderöradialekten 
influerades mycket av Norrtäljemål och även från tv och 
sådär… så det är ju förflackad, den gamla 
skärgårdsdialekt. Det är olika intonation, det heter ju 
diàlekt, till exempel. Det skiljer sig med det där 
tjocka l:et också… […] Jag kan dialekten men jag pratar 
inte det i vardags. Därför att det skulle kännas 
konstigt att gå in i Stockholm eller Nacka och prata nån 
skärgårdsdialekt, det är alltså lite pretentiöst. Jag 
bor ju inte därute permanent och på nåt sätt förbehåller 
de som pratar dialekten. 

[...] 
            Det blir så att när vi sitter på bröggan och pratar, då 

pratar man lite längre fram i mun, såhär som jag gör nu 
och med lite annan intonation. Och vi pratar om båtar 
och byggen och ditt och datt, hur foɽk bygger hus när de 
är vänsterhänta och folk som har skaffat nya fina båtar 
[…] och sådär. Det här är lite skärgårdsdialekt i det 
hela och inte rikssvenska. Men annars i andra sammanhang 
i stan så… blir ju inte så att man pratar så, utan det 
är situationsberoende, vilket sammanhang det är. […] När 
man träffar någon som bor där […] då växlar man emellan. 
Det kan låta krystat om man inte pratar med en som 
pratar den dialekten.  

[...] 
När jag pratar med mina släktingar blir det så att jag 
släpper på lite ord och sådär… […] då glider man över i 
ett sånt dialektalt uttryck. Men den där dialekten är ju 
nutida söderöradialekt. Den gamla uråldriga… den finns 
ju inte längre i talspråket utan det är bara gamla 
anekdoter. 

 
Birger ser också sin förmåga att växla mellan dialekterna som sammanhangsberoende. Han 
påstår dock att det är något han bör göra uteslutande när han är med någon som talar dialekt, 
annars vore det enligt honom ”pretentiöst” då han inte längre är en del av ölivet. Birger, såväl 
som många andra informanter, känner sig dock bekväm med att ”härma” dialekten, så att jag 
kunde få en idé om hur den lät.  
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Här finns också Magnus, som inte kan identifiera ”någon dialekt” som vare sig i sitt eller 
sina föräldrars språk, men som blir mer dialektal när han pratar med sina kompisar från ön: 

 
Exempel 6. Man ramlar in i det hela 
Magnus:     Jag kan inte säga att jag direkt pratar nån dialekt, men 

jag har väl lite brytningar här och där. Det har jag 
naturligtvis. När man sitter och pratar med sina egna 
kompisar, då kamber den ju fram på ett helt annorlunda 
sätt. Då tänker man inte på det, då ramɽar man in i det 
hela, så kan man säga. 

       [...] 
E.:         Du säger att det finns någon ’brytning’ när du pratar… 

[…] hur skulle det låta? 
Magnus:     Lite svårt att säga när du sitter, vi sitter såhär. Hade 

jag haft en kompis ut där i stället så hade vi fått 
börja prata tillsammans. Då hade det nog gått kanɧe 
lättare. Jag kan inte vrida på det just nu. 

 

Magnus är den enda informanten som använder termen ”brytning” och ”bryta” när han 
beskriver sitt sätt att prata. Han uppmärksammar inte användningen av bl.a. Stockholms-e, 
tjockt l och dialektala former som opp och oppe. Till skillnad från resten av informanterna 
menar han att han inte kan vrida på (i bemärkelsen ’sätta på’) dialekten, då det måste komma 
naturligt i ett verkligt sammanhang med andra människor som pratar dialekten. Magnus är 
dessutom den enda informant som inte anser att hans föräldrar pratade dialekt. De flesta menar 
däremot att deras föräldrar och förföräldrar talade en utpräglad dialekt. 

När jag frågade informanterna om hur dialekten har förändrats svarade de flesta att 
dialekten har blivit utsuddad och att det bara är enstaka uttryck och ord som lever kvar 
huvudsakligen hos de äldsta öborna.  

 
Exempel 7. Den har blivit utsuddad 
Mia:        Den har blivit utsuddad… mindre markant. Den lever kvar 

i, ja, som namn på platser, som vikar och så, lite grann 
i redskap och så… isen, där, olika kvalitéer på isen då. 
Isen och olika tillstånd, det lever ju kvar. För att det 
är ju muntligt och inom gruppen, så att säga, det är 
inte några… det är bara skärgårdsborna som pratar om 
isen liksom […]. Det hör man inte på radio och tv. Men 
det är ju nånting internt, det finns kvar. Och sen är 
det så också att det har varit vanlig omflyttning på 
folk. Många inflyttade. […] Så att det är en som är kvar 
och en som kommer utifrån och in. Så det är inte så 
många Möjabor kvar, kan man väl säga. 

 
 

Exempel 8. När jag var grabb var det en utpräglad dialekt 
Magnus:     Ja, så förr när jag var grabb, då var det ju en mycket 

mer utprägɽad dialekt, det var det, ser du. Men det har 
vart efter som… det kommer en yngre förmögen nerifrån 
och den gamɽa faller undan. Då blir det inte lika mycket 
utprägɽat som det har varit. Så att jag tror att P. och 
M. som har varit här, som har jobbat här i tredje 
generation… jag tror inte att de har nån brytning 
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överhuvudtaget… som påminner om det gamla möjaspråket, 
så att säga. 

E.:         Så man pratar mer som…? 
Magnus:     Mer rikssvenska. 
 
Exempel 9a  (Mats) och 9b (Mia). Dialekten finns knappt 
Mats:       [Red. Dialekten] finns knappt. Det är nog några enstaka 

äldre… sen är det vissa begrepp, till exempel hur man 
säger vikar, ängar eller kommandoord och sånt. De lever 
kvar och då sägs de med dialekt. Det gör jag själv på 
vissa saker. 

 
Mia:        Det är bara enstaka personer som pratar dialekt. 
 

Exempel 10. Det dör ut… men det finns 
Magnus:     Nej… det kan jag inte säga, hör du. Och det lilla som 

väl ha varit, det kan man väl säga, att det dör ju ut, 
nästan, va? Det gör det och det ser tråkigt nog. 

       [...] 
            Alltså, det finns. När jag sitter och pratar med mina 

kompisar, då har ju vi en massa benämningar som vi bara 
kan ɧälv och lokalt för oss. Så jag kan väl inte säga 
att vi har nån utprägɽad Möjadialekt… vad jag vet! Du 
hör ju det på ett annorlunda sätt än vad jag gör! 

E.:         Men du pratar ju annorlunda än till exempel de som bor i 
Stockholm. 

Magnus:     Ja, men jag tror jag säkert att jag gör, ser du. Men om 
det är speciellt för Möja kan jag ju inte säga. Vi har 
en brytning åt lite olika håll, det har vi naturligtvis. 

 
I exempel 10 börjar Magnus genom att säga att dialekten inte lever längre, men sen reflekterar 
han vidare och ändrar sitt svar. Från att säga att dialekten nästan dör ut, svarar han att dialekten 
finns men uteslutande i lokala sammanhang. Han kan dock inte säga huruvida den dialekt som 
han pratar med sina kompisar är ”speciellt från Möja”. 

Ingen informant, inte ens den mest dialektala, beskriver sig som en riktig möja- eller 
Blidömålstalare, men alla kan med relativ enkelhet identifiera drag och ord som kännetecknar 
deras respektive ödialekt. En del informanter menar att de använder några av dessa drag när de 
befinner sig i rätt sammanhang, dvs. med andra som talar på samma sätt. En del informanter 
anpassar sig naturligt till den språkliga miljön, medan andra ser anpassningen mer som ett 
socialt fenomen. De språkintresserade informanterna säger att de försöker härma dialekten av 
nostalgi och försöker på detta sätt att inte låta de traditioner och den kultur som de är bundna 
till försvinna.  

Varför har dialekten försvunnit? Varför har den blivit utsuddad och mindre markant? Enligt 
informanterna är orsaken framför allt språkexterna: medias inflytande på samhället,  ökad 
rörlighet och avfolkning. 

 
Exempel 11a  (Mats) och 11b (Björn). 
Mats:       Det blir ju väl att med tv:s påverka och radio och allt 

det här, och folk reser, suddas dialekterna framför allt 
där det är tättbebyggt: städer och större samhälle. 
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Björn:      När man gick i skolan då… se började de få lite bättre 
förbindelser då och radion kom och sådär. Det har varit 
mera… utslätat, liksom. 

 
Folk har flyttat bort från öarna på grund av jobb, skola och studier på fastlandet. Skärgården 
har på detta sätt blivit avfolkad och de få som stannat kvar har till hög grad påverkats av 
medierna, anser man. Birger nämner att Covid-19pandemin skulle kunna ha inflytande på 
språket i skärgården, då öarna återbefolkats under perioden. 

6.1.2 Dialekt i Stockholms skärgård förr 

Om dialekten inte finns längre, men fanns, vilka pratade den då? Enligt de flesta informanter är 
den föregående generation den sista som talade dialekten. 
 
Exempel 12a (Mats) och 12b (Bertil). Den gamla generationen 
Mats:       Min pappas generation… det var den sista generationen 

som hade kvar skärgårdsdialekt. De som var födda efter 
första världskriget fram till 1940… de hade ingen 
utpräglad dialekt. 

 
Bertil:     Du vet… problemet med mig är att jag är en generation 

för yngre. Jag skulle vara en generation äldre, då 
skulle jag svara mycket bättre på dina frågor. 

 

Generationsskillnaderna verkar dock variera mycket bland mindre och större öar, enligt vissa 
informanter. 
 
Exempel 13. De var lite senare här 
Bodil:      Våran mamma flyttade hit och bodde här […] och hon kunde 

väldigt mycket gamla grejer och min man som är född här 
från Gräskö, de kände igen samma ord för att de var lite 
senare här. 

Björn:      Jo, men det är som det på mindre öar. 
 

Dialekten på mindre öar såsom Gräskö, Svartlöga och Rödlöga används ofta som exempel på 
skärgårdsdialekter. De mindre öarna var i stort sett mer isolerade än de stora, som fått stabila 
landförbindelser tidigare. Dialekten har därför bevarats längre och det är de skärgårdsdialekter 
en stor del av informanterna har blivit bekanta med. Enligt några informanter finns fortfarande 
en del dialekt på mindre öarna, men det är inte den dialekt som deras föräldrar pratade. 
 
Exempel 14. De pratade på ett annat sätt 
Birger:     När min pappa som pratar söderöradialekt och var uppvuxen 

med det, när han berättade historien från det förgångna 
(…) två, tre generationer bakom hans, då uttryckte han på 
ett annat sätt och pratade med en annan intonation och med 
andra ord. Det menar jag, det visar ju ganska tydligt att… 
de gamla gubbarna, som min pappas morfar och farfar, de 
pratade på ett annat sätt än vad han gjorde, trots att då 
han hade ödialekt. 

[...] 
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E.:         Du pratade om gammal dialekt och modern dialekt så jag 
antar att du menar att dialekten har förändrats? 

Birger:     […] Det har liksom blivit konformt. Dialekten har 
ändrats eftersom man nu har mer kontakt med Norrtälje 
och Norrtälje har en specifik dialekt. Det hör jag. 
Trakterna runt Norrtälje har en annan dialekt än de ute 
på öarna. I och med att det blir Norrtälje kommun och 
den hela förvaltningen, som det heter och sånt… så det 
blir att öspråket, ödialekten blir påverkad av hur man 
pratar där.  

 
Den moderna, nutida Söderöradialekten som Birger nämner flera gångar visar att det finns en 
ganska hög medvetenhetsgrad om utjämningen. Dialekten har utjämnats, men den finns. Den 
är fortfarande lättidentifierad, men den har förändrats. Spår av utjämningen kan spåras i 
informanternas tal.  

Det är uppenbart att informanterna menar att en viss dialekt fanns i skärgårdsområdet och 
de kan med enkelhet säga att det sätt just de pratar på inte är representativt för den: 
 
Exempel 15.  Äkta skärgårdsdialekt 
Mats:       Jag kan inte föra ett samtal på skärgårdsdialekt, men 

jag kan höra direkt […] om det är äkta skärgårdsdialekt. 
 

Hur kan de höra att det är äkta skärgårdsdialekt? Bland de vanligaste markörerna som 
informanterna lägger märke till när de ska beskriva dialekten är dialektala ord (särskilt i 
samband med ortnamn och redskap), lokala uttryck, samt avvikande betoning och ordaccent. 
ElektrIker är många informanter bekanta med. Det är en särskild betoning som har funnits både 
på Blidö och Möja. 
 

Exempel 16a (Mia) och 16b (Markus). ElektrIkern kommer 
Mia:        Men jag kommer ihåg att när jag var barn och mamma, hon 

sa ’elektrIkern kommer och lagar lampan’ och tyckte ’men 
Gud, vad pinsamt…’ att hon inte visste att det hette 
elEktriker! 

 
Dessutom finns många variationer i ordaccent, särskilt i slutledsbetoning (Uppländska: 77): 
 

Exempel 17. Västervíken eller Västervìken? 
Mia:        Sen är det ortsnamn, namn på platser snarare, som... jag 

träffade en seglande kille från Stockholm på dansbanan 
och han berättade att han hade varit på Västervíken och 
jag tänkte ’vad ligger det någonstans?’ och han sa […] 
och jag sa ’Jaha! Västervìken!’, då visste jag. Jag 
förstod inte först att Västervìken kunde heta 
Västervíken. […] Jag måste ha varit 16/18/20 år när jag 
hörde Västervíken för första gången. 

 
Mia minns även att det på Möja fanns ett himmelskt ställe vid namn Paradìset, ”vackert som 
det var som ett paradís”. Mats refererar till ett litet skär vid namn Englundsk`äret, som ”på 
stockholmska [skulle uttalas]  Englundsk´äret”. Fenomenet är även känd på Blidö, då Bodil 
menar att de på ön uttalar flàden det ord som stockholmarna skulle uttala fláden.  
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Exemplen ovan visar att både på Möja och Blidö fanns en tendens mot tvåtoppig ordaccent, 
dvs. grav accent (ànden, bestämd form av ande) i ord som i Stockholmsområdet uttalas med 
akut accent (ánden, bestämd form av and). Det verkar som att orden omsegmentiseras, dvs. att 
ordet paradis betonas som om man egentligen sade paradiset med en extra slutstavelse. Det 
slutliga -et/-en anses vara en del av ordet och därför betonas som ett tvåtoppigt ord. Ortnamnen 
är särskilt instabila och varierar mycket i betoning och ordaccent. Ett annat speciellt uttal är 
Kapellskär: 
 
Exempel 18. Kapellskär eller Kappellskär? 
Bertil:     En grej som man skiljer på härute är ordet Kapellskär, 

vi säger, om man bor här Kapellskär, men stockholmarna, 
de säger Kappellskär. 

 
Vokalmängd och betoningen är dock inte ortnamnexklusiva, utan de finns även i vardagliga 
ord. 
 
Exempel 19. Att ta på sig skjoːrta och stöːvlar 
Mia:        Det finns vissa ord… att jag säger skjoːrta i stället 

för skjorta och… alltså nu betonar jag lite extra sådär, 
men stöːvlar i stället för stövlar… just betoning. 

 
Olika informanter nämner att dessa variationer gav en speciell melodi till skärgårdsspråket, 
särskilt när de som pratade dialekt ”drog upp orden”: 
 
Exempel 20a och 20b. Knäckebrödssmörgås och hemmetsveckotìdning 
Britt-Mari: Ja, alltså, jag har inte reflekterat på det här, men… 

sammandragningar av ord. Exempelvis: 
knäckebrödssm`örgås. Det är ett absolut blidöuttryck. 
Och där har du, precis som på Svartlöga, det kan ju vara 
att man är influerad av Svartlöga, men sammandraget och 
sen att man tappar vissa ändelser. Traditionellt när man 
har beskrivit rospiggska så tar man bort h och lägger 
till h så som man vill, men det är väl ändelser […], 
ungefär som en norrlänning pratar. 

 
Britt-Mari: [Om svartlögadialekt] För de hade ett väldigt speciellt 

uttal här. Jag bara ett exempel… [en kvinna] sa 
’hemmetsveckotìdning’ och det var så att man drog ihop 
orden, med mycket mer sjungande än jag gjorde nu. 

 

I synnerhet betraktar en del informanter denna korthet som en väsentlig del av 
skärgårdskulturen. Majoriteten av informanterna från Blidö distrikt nämner en speciell humor 
som präglade skärgårdskulturen. 

Britt-Mari och andra informanter pratar om sammandragna ord, samt introducerar idéen 
om kortare ord där man ”hoppar över” vissa bokstäver. Det är något som även förekommer hos 
Möjainformanterna, men med vissa skillnader från roslagsmålet. 
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Exempel 21. Båt’n 
Magnus:     Att man hoppar över en och annan bokstav. I stället för 

att säga båten, då säger man båʔn. Så man hoppar över 
det där t:et, va? Och det är väl såna betoningar som vi 
väl har på vissa ord som… 

 
Uttalet båʔn var vanligt både på Möja och Blidö hos informanternas föräldrars generation. 
Tjockt l är också ett dialektdrag som nämns: 
 
Exempel 22. Fɽicka 
Birger:      […] Man prata[de] med tjocka l. Till exempel, man säger 

inte flicka i den gamla dialekten, utan man säger 
fɽicka, kɽappa. 

 
Alla informanter är dessutom väl medvetna om en av de mest traditionella dragen i Roslagen: 
växlande aspirationen i början av ord.  
 
Exempel 23. Harald heter ju Arald 
Bertil:     [Red. om rospiggska] Det har funnits… men det är väl 

inte kvar, nu då. Ah ja, det var väl det där med h:et, 
det har jag hört. Att man lägger till h:et när det inte 
finns och man tar bort det när det ska vara. […] Om en 
man heter Harald, de tog bort h:et och sa Arald. 

6.1.3 Uppfattningar, attityder och anpassning 

I vilken utsträckning försökte informanterna dölja eller ”trycka ner” sin dialekt? En del 
informanter menar att anpassningen skedde ganska naturligt när de flyttade till fastlandet och 
att de inte ansträngde sig för att tala på ett visst sätt. 
 
Exempel 24. Jag hör att du inte går på Möja sen… 
Markus:     Det fanns nog inte nån speciell dialekt. Det är klart 

man hör när personen kommer ifrån Möja, visst. Jag kan 
ju berätta hur det var. För att vi var i land på (…)och 
då jag var där med min far och dök upp några stycken 
andra ’möjagubbar’. Då träffar vi en lärarinna […], som 
då var därute i en fiskestuga [...] då säger hon till 
mig efter en stund ’Ja, jag hör att du inte går på Möja 
sen…’. ’Nej, säger jag… jag studerar ju vidare och så 
vidare…’. Hon kunde ju verkligen höra skillnaden mellan 
hur jag pratade och de här möjagubbarna. 

E.:          Hur gammal var du när det här hände? 
Markus:      Hm… jag var nog runt 20 år-nånting. 
E.:          Och hur gamla var de, alltså de möjagubbarna? 
Markus:      Ja, ja alltså, jag sa gubbar [skrattar]! Jag är själv 

äldre än vad de var väl […]: min far var väl mellan 50 
och 60 och någon väl något yngre. 

 
Det som framgår från exemplet 23 är att de som bodde på ön kunde höra att ungdomen som 
hade flyttat till fastlandet började tala annorlunda. Detta fall är särskilt intressant eftersom det 
ger en specifik tidsram. Omkring början av 1970-talet kunde en tydlig skillnad mellan 20-
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åringar och 50/60-åringar höras. Varför hände det? Kontakten med fastlandet var stabil redan 
under deras ungdomstid, då de flesta informanterna behövde åka till fastlandet för att fortsätta 
studera. Redan då visste många av dem att de skulle flytta från skärgården och leva ett liv på 
fastlandet. De tyckte inte om sin dialekt och ville därför anpassa sig. 
 
Exempel 25. När man är yngre, så vill man kanske anpassa sig till… 
E:          Tyckte du om det när du var yngre? 
Mia:        Nej… inte på samma sätt, ungefär som när jag skämde om 

mamma som sa ’elektrIkern’. När man är yngre, så vill 
man kanske anpassa sig till… och livet på 60-talet, det 
fanns ingen framtid på Möja för en ung tjej. Det var 
bara att flytta därifrån.” 

[...] 
E:          Och när du var på fastlandet skulle du säga att du 

försökte anpassa dig till hur de pratade på fastlandet? 
Mia:        Nej, det kom nog naturligt, tror jag. Men jag tänkte 

just på skolan det var en sån faktor… när man skulle 
fostras så att vi… vi var inte förbjudna att prata 
Möjamål, men man fick aldrig nåt…  

[...] 
            Det fanns alltså en liten markör att man inte skulle, 

att man skulle anpassa sig till rikssvenska. Det var 
inte nånting unikt för Möja just för den fröken. Men jag 
kommer aldrig ihåg att jag förlorade talförmågan därför 
att jag inte visste hur jag skulle prata... och då kom 
en naturlig anpassning, tror jag. 

 
Alla informanter har en överlag positiv inställning gentemot både sin dialekt och/eller 
dialektkonceptetet. 
  
Exempel 26. Jag älskar deras melodiösa ord 
E.:         Skulle du säga att du tycker om roslagsmål? 
Britt-Mari: Alltså när jag hör äldre människor uttala dessa 

uppdragna, lite melodiösa ord… jag älskar det. Jag 
tycker så mycket om det. 

 
Grunden till den positiva inställningen varierar dock mycket. Delvis beror den på det 
lokalpatriotiska värdet som dialekten representerar. Dialekten blir enligt vissa informanter ett 
sätt att bevara kulturen och identiteten, samt visa stolthet över sina rötter. 
 

Exempel 27. Men som identitet så gärna vill jag använda det mera 
E:          När du pratar med andra människor försöker du markera att 

du kommer från Möja genom att använda några drag? 
Mia:        Oh ja, det gör jag! […] Ja, med platsnamn då, dem vill 

jag gärna behålla och att man ”tar på sig skjoːrta”, och 
det med att man ”tar på sig stöːvlar”, det har jag märkt 
att jag har börjat tappa, att jag använder stövlar med 
kort ö i alla fall. […] Jag har några kusiner som har 
lite Möjamål som […], när jag träffar dem så faller jag 
mer in lite grann åt Möjamålet. Men som identitet så 
gärna vill jag använda det mera. Men jag ska anstränga 
mig för det. 
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Exempel 28. Han tyckte inte om [att misstas för en stockholmare]! 
Bodil:      Min man [red. född och uppvuxen på Gräskö] var att jaga 

upp i Värmland och då få man tilldelat ett pass där, han 
ska stå på olika ställen och sen skulle alla… då trodde 
han att de skulle hämta honom när jakten var slut liksom 
eller att de skulle byta området där de jagade. Det kom 
aldrig nån att hämta honom så han stannar kvar på sitt 
pass och sen fick han höra i högtalaren ’stockholmare är 
borta!’ [skrattar], så värmlänningar tyckte i alla fall… 

E.:         Vad tyckte han om det här? Tyckte han att det var okej? 
Bodil:      Nej, han tyckte inte att det var bra! 
 
 

Exempel 29. Man får mer legitimitet om man påpekar att jag är uppvuxen i skärgården 
Mia:        Men jag jobbar som skärgårdsguide också och det är lite 

grann att man får mer legitimitet om man påpekar att jag 
är uppvuxen i skärgården och på Möja, så där är det ju… 
någonting som är positivt och jag kan slänga in nåt för 
att bevisa det också. Jag använder det medvetet då. 

 
Olika informanter menar att det är synd att inte tala dialekt, då det är ett sätt att bevara specifik 
ö-kunskap och ö-kultur. 
 
Exempel 30. Man tappar både kultur och innehåll i naturen och i hantverk 
E.:         Vi sa att dialekten har förändrats […], hur upplever du 

det? 
Britt-Mari: Jag tycker att det är negativt, eftersom man tappar både 

kultur och innehåll i naturen och i hantverk. Det finns 
många verktyg för det hantverk som kanske förloras. De 
har inga namn, man vet inte bakgrund. De inte nån 
särprägel på det landskap man lever i. Det blir en 
utarmning, kulturellt och språkligt. 

 

Många påpekar att det är bra med dialekten, i och med att man kan urskilja var man kommer 
ifrån: 
 
Exempel 30a (Bertil) och 30b (Björn). Man kunde höra var man kommer ifrån 
Bertil:     Ja, för man kunde höra var man kommer ifrån! Även vi som 

bodde på Blidö kunde höra om nån bodde på Söderöra […]. 
Det var olika tonläge. 

 
 
Björn:      Ja, det är lite trevligt när man kan höra var man kommer 

ifrån. 
 
Medan många informanter aktivt vill använda en del dialektala ord och uttryck, försöker 
Magnus prata ”lite mer tydligt”. Han är en av de få informanter som stannade på ön, men han 
åkte ofta till fastlandet för att tala i formella miljöer. I dessa formella sammanhang, menar han 
att han försökte och försöker prata mer tydligt så att alla skulle förstå: 
 

Exempel 31. Man försöker hyfsa språket 
E.:         Men när du pratade där framför andra människor som 

pratade mer rikssvenska än vad du gör… 
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Magnus:     Jo, men jag pratade ju lite mera tydligt, när jag är i 
offentliga sammanhang än vad jag gör… 

E.:         Så försökte du göra det där eller det kommer ut bara? 
Magnus:     Ja, men det är så att man försöker att hyfsa språket, så 

att säga. 
[...] 

Magnus:     Det är för att man ska vara tydlig i sitt budskap, så 
att säga, va. 

E.:         Skulle du säga att du gör det nu också? 
Magnus:     Ja, det kan jag säga. 
 

Detta är särskilt intressant eftersom Mats nämnde Magnus som exempel när jag frågade vem 
som fortfarande talade dialekt på ön. Mats menar att Magnus blir särskilt dialektal i officiella 
sammanhang, där han försöker visa att han faktiskt kommer från Möja. 
  
Exempel 32. [Magnus] kunde ta till en hel del dialekt för att förstärka det hela 
Mats:       Nej, kan direkt säga Magnus […]. Han var riksdagsman 

under rätt lång tid […] och ibland för att förstärka det 
hela, […] han kunde ta till en hel del dialektfraser […] 
för att markera lite att det här är en skärgårdsbo som 
pratar och inte en vanlig stockholmare!” 

 
Det finns därför ett tydligt, men omedvetet intresse för att använda dialekten som ett sätt att 
visa genuinitet, äkthet och lokal stolthet. 

6.1.4 Dialekt i Stockholms skärgård i framtiden 

Vad kommer att hända med dialekten i framtiden? De flesta informanter anser att 
dialektutjämningen och förlusten av traditionella dialekter, även sin egen, är något i grunden 
oundvikligt, som måste accepteras fatalistiskt. 
 
Exempel 33. Det är bara accepterat 
Mia:         Ja, jag skulle säga att  om hälften som bor på Möja – 

hypotetiskt då – inte är Möjabor, då skulle inte de 
lägga sig till med och börja prata Möjamål liksom. 
Låtsas vara det… […] det är ju lite sentimental känsla, 
lite känslomässig känsla, men det är helt okej, tycker 
jag. Det är bara accepterat. […] Det är den nära 
kontakten med Stockholm och sådär som gör det. […] Men 
det är lite synd med min mellansyrra K., som… vi brukar 
inte använda Möjamålet, men just det här, när man säger 
vår mormor sa ju bara sådär… alltså vi fyller in det, 
men där är mer att vi härmar nån. Inte något som är i 
oss, det är bara för att skoja till det. 

 
Exempel 34. Det är en naturlig samhällsutveckling 
Birger:     Jag tycker att det är charmigt med dialekten! […] Det 

är svårt att säga dock, det är som en naturlig… det är 
alla samhällsutveckling, men jag skulle tycka att det 
var tråkigt om alla på Söderöra pratade i framtiden 
rikssvenska. Men jag tror att det blir nån dialekt 
kvar, som liknar rikssvenska och som man pratar in i 
Stockholm… som det är nu, de som bor på Söderöra har 
fortfarande dialekt, men det är inte lika särpräglat. 
Jag tror att de kommer nog behålla det, för att man ser 
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ett värde i det att man har kvar den där dialekten. Det 
sammansvetsar byn, den har stor betydelse för kulturen 
och ö-… alltså bybor och folk på landsbygden brukar 
ofta tycka att just deras by är bättre än alla andra, 
att det är lite mera genuint […], det finns en viss 
stolthet som man bygger upp […] kanske är det något 
instinkt. […] Identiteten som kommer med dialekten i 
byn kan vara väldigt stark och viktig och därför tycker 
att språket och dialekten, jag tycker att det är 
väsentligt. 

 
 
Birger menar att många ser ett värde i dialekten och att därför, trots utjämningsprocessen, 
kommer dialekten att finnas kvar. Några informanter försöker bevara det lilla som fortfarande 
är kvar, genom att bl.a. dela gamla berättelser på Facebook eller påminna andra öbor om nästan 
bortglömda traditionella och dialektala ord. 
 
Exempel 35. Det är viktigt att bevara dialekten 
Birger:      Jag tycker att det är viktigt att bevara och dialekten, 

talesättet är en integrerad del av kulturen och jag 
värnar om Söderörars gamla kultur. Jag tror att jag har 
stimulerat väldigt många att tänka, för att jag fått 
väldigt kredd när jag skrivit dessa inlägg. […] Folk 
som jag aldrig har träffat på Blidö när de […] tackar, 
då har det betydelse för någon inte bara för mig. 

 
Exempel 36. Det här får vi inte glömma bort 
Mia:         Ja […], men det finns en Facebookgrupp om Möja och där 

brukar just de dialektala orden dyka upp och då är jag 
ganska snabb på att minnas, liksom. Det finns en fågel 
som heter sädesärla, som kommer på våren och så var det 
nån som hade lagt upp liksom ett foto då när första 
sädesärlan kom och så skrev jag att när jag var liten 
så kallade vi dem för ’isspjärnor’. Jag liksom… 
försöker sprida de få kunskaper jag har kvar. Hur var 
olika delar av isen heter och så… då de har olika namn 
beroende på hur de har uppkommit och hur de ser ut och 
sådär. Då är jag fram med min rödpenna, liksom… och 
påpeka ’det här får vi inte glömma bort! Det här måste 
vi använda!’ 

 
Exempel 37. Vad säger du?! Det heter ’englundsʃ`äret!’ 
Mats:        Och det blir det så att dessa ord och uttryck de lever 

kvar… när det kommer till mina söner, nej, några 
enstaka… de säger till exempel ’englundsʃ´äret’ och 
ibland så svarar jag ’vad säger du?! Det heter 
’englundsʃ`äret!’ 

 
 
Det är klart att det hos den lilla grupp av informanter som jag intervjuade finns ett livligt intresse 
för att bevara dialekten. De flesta talar inte dialekten aktivt, men det finns en uttalad och 
medveten avsikt att rädda det lilla som finns kvar, för enligt deras uppfattning, när dialekten 
försvinner, försvinner också en grundläggande del av deras folks identitet. 
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6.2 Kartritningsuppgiften 
I detta avsnitt försöker jag ta reda på hur skärgårdsborna uppfattar dialektens/dialekternas 
avgränsningar i Stockholms skärgård i tid och rum. Syftet med kartritningsuppgiften är att 
förstå hur informanterna uppfattar dialektavgränsningar i Stockholms skärgård, dvs. huruvida 
de menar att dialekterna i skärgården var geografiskt enhetliga eller inte.  

Utav de nio informanter som jag intervjuade genomförde åtta uppgiften. Sex informanter 
genomförde uppgiften under intervjuns gång (på plats eller på distans) och två genomförde den 
utanför ramen för intervjun. De flesta informanterna hade inga speciella problem att förstå 
uppgiftens instruktioner. Jag var väldigt tydlig med att det inte fanns några rätt eller fel svar 
och att svaren skulle baseras på hur de själva menar att den dialektala situationen är i 
Stockholms skärgård. Jag uppmuntrade dem också att motivera sina val. 
Informanterna gavs två likadana kartor, Karta 1 och Karta 2. På Karta 1 skulle informanterna 
ringa in det området där de menade att folk pratade olika dialekter åtminstone till mitten av 
1900-talet. På Karta 2 skulle informanterna ringa in det område där de menade att folk idag 
pratar olika dialekter.  

När det gäller karta 1 ringade de flesta informanter in en eller flera öar. De allra flesta 
informanter skilde mellan Möja och Blidö, en enda informant räknade in dem i samma 
dialektområde. Däremot ritade bara tre av åtta informanter på karta 2, medan de andra fem 
lämnade den tom. En av de tre informanterna ritade dessutom bara på fastlandet, därför valde 
jag att inte inkludera hennes karta. 

Denna uppgift är särskilt användbar för att förstå hur skärgårdsbor uppfattar sig själva och 
andra skärgårdsbor. Uppfattas Stockholms skärgård som en samling olika island communities? 
Eller är det en stor archipelago community ? Hänvisar Möja- och Blidöbor till varandra som 
”vi” eller ”vi och dem”? Utifrån detta försök att undersöka den s.k. linguistic othering, har jag 
valt att redovisa resultatet med hjälp av olika rubriker vars fokus ligger på subjekten ”vi” kontra 
”vi mot dem”. Under varje rubrik kommer ett eller flera exempel på informanternas 
dialektringar att presenteras och kommenteras. Först kommer jag att presentera informanternas 
svar på Karta 1 inklusive mina egna kommentarer. Därefter presenterar jag svaren på Karta 2 
med kommentarer. 

6.2.1 Karta 1: där talades dialekt en gång i tiden 

“Vi”: kartor som sammanfogar Möja och Blidö 
 
Mats är den enda informant som inkluderar Möja och Blidö i samma område, men samtidigt 
skiljer på Roslagen. Roslagen beskrivs av Mats på följande sätt:   
 
Det går ju faktiskt Roslagen ända ner hit […] fram till Runmarö, där 
slutar Roslagen. Även om jag tycker att – som vi säger – att Roslagen, 
det är väl nåt sånt… Norrtäljeviken och norrut eller Arholma och 
norrut. 
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Möja och Blidö, såväl som en mängd andra mindre öar, tillhör enligt Mats samma 
dialektområde. Det som är särskilt intressant är att detta dialektområde omfattas i sin helhet av 
Roslagen. Mats beskriver Roslagen enligt den traditionella definitionen, som presenterades i 
2.2: ”ett område som omfattar kust och land i östra Uppland, nordöst om Stockholm”. Alla öar 
nordöst om Stockholm, inklusive Möja, ska därför betraktas som en geografisk del av Roslagen. 
Han är ändå försiktig när han definierar vad Möjabor (”som vi säger”) anser att Roslagen är. 
Mats menar att det geografiska Roslagen och det kulturella Roslagen inte riktigt motsvarar 
samma område. Roslagen är enligt både honom och andra Möjabor mer nordlig, norr om 
Norrtäljeviken och därför också norr om Blidö. Rent geografiskt omfattas Möja och Blidö i det 
större området nordost om Stockholm. Mats vill på detta sätt meddela att det på Möja och på 
Blidö talades en variant av det större roslagsmålet.  

Majoriteten av informanterna har tydligt uttryckt att det finns en distinktion mellan 
Roslagen och Möja. Det är dock intressant att se hur Stockholms skärgård uppfattas vara delad 
i två, norr och söder, snarare än på en mängd isolerade öar. 

 

”Vi mot dem”: Kartor som skiljer på Möja och Blidö 
 
Till denna grupp hör de kartor där informanterna markerar att Blidö och Möja tillhör två olika 
dialektområden. Både Mia och Markus markerar att Möja tillhör deras eget dialektområde, 
medan Blidö anses vara en del av det större Roslagsområdet. Det är också tydligt att de inte 
inkluderar Stockholm i varken det ena eller det andra området. 
 

Figur 9. Mats karta 1 
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På olika sätt signalerar de att det finns en tydlig skillnad mellan Möja och Blidö. Båda öarna 
tillhör enligt dem ett större område. Man kan därför prata om ett möjaområde, med Möja i 
centrum, och Roslagen, vars centrum de inte uttrycker sig om.  

Den största skillnaden mellan hur de markerade möjaområdet är just att Mia utvidgar 
ringen till att inkludera Ingmarsö och Skälvik i öster och Runmarö i söder. Det gör hon genom 
att reflektera över hur folk som kom och dansade på Möjadansbanan uttryckte sig: 

 
För där uppe vid Blidö ligger Söderöra och de pratar mer, såhär, 
Roslagsmål än vad vi gjorde på Möja. Så jag kan dra en gräns mellan 
Möja och Blidö. Jag tar och utvidgar Möja, för att jag kom på att de 
som kom och dansade på dansbanan… jag kan ta med den, den går inåt i 
skärgården och tar den målgruppen också. Så blir Möjamålet lite större. 
Och så drar jag ett streck mellan Möja och Blidö, för att markera att 
de är annorlunda. 

 
I båda fallen framkom under intervjuerna det att de två områdena uppfattas som distinkta och i 
stort sett oberoende. Olika informanter från Möja talar tydligt om sitt område som "vi" och om 
Blidöområdet som ”de”, ”där”: 

 

Magnus:      Vet du, oppe vid… i det här området, Bɽidöområdet där, 
där var de ju mera… de hade ju mera dialekt än vad vi 
har. För att vi har inte nån speciell mycket dialekt 
här där vi bor. Lite grann hörs det väl kanɧe att vi 
inte bor in i Stockholm direkt, men har ingen utprägɽad 
dialekt här. 

 
Dialekten som pratades i möjaområdet beskrivs därför som ”vår dialekt”, den dialekt som ”vår 
föräldrar” talade, som skiljer sig från roslagsmålet. Det är inte bara dialekten som beskrivs som 

Figur 10. Mias karta 1 Figur 11. Markus karta 1 
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annorlunda, utan själva ön och öborna: 
 
Magnus:      [red. Om Yxlan och Blidö] De är fastlandsbor mer eller 

mindre. De har ju färjer som […] och går hela tiden 
där. Och det har ju inte vi här ute. Vi har bara de där 
Vaxholmsbåtarna och Cinderella, som du väl åkte med. 
Som sagt det går ju inte att ta hit några bilar eller 
nånting sånt, så att de bilar som finns, de har ju 
kommit med fraktfärjan som går och sen är de stationära 
här. 

 
De ovannämnda exemplen visar att dialekten i skärgården kan uppfattas som åtminstone 
tvådelad. 

Det är dock möjligt att ytterligare dela upp de två områdena, genom att även markera de 
olika mindre öarna som särskilda dialektområden. Bodil skiljer till exempel mellan Blidö och 
Möja samt en mängd olika öar kring Blidö.  

 

I synnerhet menar hon och hennes bror Björn att folk pratade annorlunda på Gräskö, Söderöra 
och Norröra, Sundskär och Vidinge, Svartlöga. Hon nämnde även Rödlöga som inte syns på 
kartan. Blidö och Yxlan tillhör i hennes karta samma dialektområde. 
 
Bodil:       Jag tycker att det är Söderöra, Norröra… det här. 
Björn:       Ah då kunde man skilja dem… 
Bodil:       Oh, sen hade vi Svartlöga… är det den här, va? Kanske 

Rödlöga… 
[...] 

Björn:       Jag tänkte på Sundskär och Vidinge, men man känner inte 
så mycket folk [därifrån]. 

[...] 

Figur 12. Bodils karta 1 
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Bodil:       Ja, där är Gräskö… där pratade de lite konstigt också. 
[...] 

Bodil:       Men… barnen som kom från Söderöra och kom i land till 
Blidö till skolan där för att doktorn kom på besök så 
vi skulle få spruter och sådär…de pratade ju 
annorlunda. 

Björn:       Ah, just det. 
 

Skillnaden mellan Möja och Blidö är här fragmenterad till en mängd olika områden. Bodil och 
Björn, som invånare på en mindre ö, markerar med stor uppmärksamhet de olika öarna. Det är 
intressant att vissa öar utgör ett område (Gräskö, Möja)  för sig själva, medan andra går i par 
(Svartlöga och Rödlöga; Söderöra och Norröra; Sundskär och Vidinge).  

En del informanter menar att folk inte pratade annorlunda vare sig på Möja eller Blidö, 
utan bara på de mindre öarna. De flesta informanterna som lägger märke till Roslagen som 
dialektområde tenderar att exkludera Blidö, då Blidöbor och Yxlanbor anses vara 
”fastlandsbor”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Björn är den enda informant som utesluter både Möja och Blidö och snarare fokuserar på de 
mindre öarna. Han menar att de talade en annan dialekt på Norröra och Söderöra, Sundskär och 
Vidinge, Svartlöga, Husarö. Det är tydligt att det bakom Björns sätt att representera den 
dialektala fragmenteringen av Stockholms skärgård ligger en djupare och bredare innebörd. De 
små öarna anses vara annorlunda, självständiga, från resten av skärgården. De större öarna, med 
en större befolkning, samt mer frekventa och stabila kontakter med fastlandet uppfattas som en 
extension av detsamma.  

Figur 13. Björns karta 1 
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6.2.2 Karta 2: där talas dialekt idag 

I detta avsnitt presenteras informanternas svar på karta 2. Syftet med karta 2 är att spåra hur 
dialektutvecklingen över tid uppfattas av skärgårdsborna. De flesta informanterna lämnade 
kartan orörd. Mats och Birger är de enda informanter som menar att det fortfarande talas dialekt 
i Stockholms skärgård idag. 
 
 

Intressant nog har båda markerat Möja, men de har olika åsikter när det gäller Blidö. Mats 
menar att det bara är på de mindre öarna, särskilt Norröra och Söderöra som det idag talas 
dialekt, medan Birger även inkluderar Svartlöga, Blidö och Yxlan. 

Resten av informanterna menar att det inte finns någon dialekt kvar idag i Stockholms 
skärgård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Mats karta 2 Figur 15. Birgers karta 2 
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7 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag att presentera studiens resultat med de teoretiska utgångspunkter 
som presenterats i kapitel 3 i beaktande. Med avsikt att sammanfoga resultaten till studiens röda 
tråd kommer jag att sammanfatta studiens viktigaste fynd i enlighet med syftet och 
frågeställningarna, samt presentera de slutsatser som kan dras utifrån dem.  

För det första kommer den dialektala situationen på Möja och Blidö idag att beskrivas samt 
jämföras med den dialektala situationen på 40-talet och 60-talet. Jag kommer att redovisa vilka 
dialektala drag som bevarats, vilka som är på väg att utjämnas samt vilka som har utjämnats. 
Därefter kommer jag att redovisa var någonstans i kontinuumet dialekt-standardsspråk de 
språkliga varieteter som talas på Möja och Blidö befinner sig. Sedan kommer fokus att läggas 
på de möjliga orsaker – externa och interna – som ligger bakom dialektutjämningen. I synnerhet 
kommer diskussionen att fokusera på informanternas attityder gentemot utjämningsprocessen 
samt informanternas uppfattningar av dialektavgränsningar i Stockholms skärgård förr och nu. 

Diskussionen kommer avslutningsvis att utvidgas med hjälp av personliga reflektioner och 
intryck. 

7.1 Dialekt i Stockholms skärgård 
Som visats i studien kan sju dialektala drag identifieras, nämligen pronomenet di, avvikande 
aspiration i början av ord (dvs. bortfall och inskott av h i initial position), glottal klusil, tj-
affrikata, t-bortfall, tjockt l och Stockholms-e. Pronomenet di förekommer uteslutande hos de 
äldsta arkivinformanterna på Möja och det dör ut med informanterna födda efter 1880-talet. 
Växlande aspiration i början av ord förekommer hos några enstaka arkivinformanter från Möja, 
medan arkivinformanterna från Blidö visar ett betydligt mer systematiskt bruk. Resten av 
dialektdragen förekommer i mindre eller större utsträckning både på Möja och Blidö, hos arkiv- 
och intervjuinformanterna. Förutom avvikande aspiration i början av ord, som i litteraturen 
beskrivs som ett särskiljande drag för roslagsmål (Uppländska: 79), kan inga relevanta 
skillnader identifieras mellan dialekten som talades i mitten av 1900-talet på Möja och Blidö. 
Det är ett exempel på regionalisering (Svahn & Nilsson 2014: 33 f.), dvs. processen som leder 
till att enbart de regionala dragen överlever, medan de mindre lokala dragen försvinner. Det 
innebär att det på Möja och Blidö under mitten av 1900-talet talades en regional dialekt, med 
minimala lokala variationer som var på väg att först regionaliseras och sen utjämnas.  

7.2 Dialektutjämning: orsaker och förutsägelser 
Jämförelse av bruket av dialektdragen hos arkivinformanterna och intervjuinformanterna visar  
att de flesta av dialektdragen utjämnats. Det som framgår från den komparativa analysen av 
arkiv- respektive intervjuinformanternas språk är att utjämningsprocessen har skett på Möja 
och Blidö under olika perioder och i olika takt. Som tidigare nämnt liknar den dialektala 
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situationen på Möja år 1966 den på Blidö år 1948, dvs. att vid två olika tidpunkter talade 
Möjabor och Blidöbor på ungefär samma sätt. Det innebär att utjämningsprocessen på Blidö 
påbörjats tidigare än på Möja och att bruket av de flesta gemensamma regionala drag på Blidö 
började konvergera mot standardspråket redan på 40-talet.  Glottal klusil, tj-affrikata, t-bortfall, 
tjockt l började försvinna och skillnaderna mellan dialekten som talades på Blidö och på 
fastlandet började minska. Den generella tendensen är att om dialektdragen används sporadiskt 
av en viss grupp så dör dialektdragen med den gruppen, en tendens som tydligt kan ses i Svahn 
& Nilsson (2014: 200 ff.). Det enda draget som strider mot tendensen är t-bortfall både på Möja 
och på Blidö. Det är dock svårt att veta huruvida detta beror på inter- och intraindividuella 
skillnader hos mer innovativa respektive mer konservativa språkbrukare. I själva verket visar 
arkivinformanterna i åldersgruppen 50+ och 40+ sig vara särskilt dialektala och går därmed 
emot den ovannämnda tendensen.  
 
Resultaten visar att i perioden som går från den äldsta inspelningen (år 1948) och den senaste 
(år 2021) har dialekten i Stockholms skärgård utjämnats markant. Den enda 
intervjuinformanten som uppvisar en hög grad dialektalitet är den enda informant som varit 
bofast på ön under hela sitt liv. Resten av intervjuinformanterna som flyttat och bott på 
fastlandet sedan ungdomen är betydligt mer standardsspråkiga och använder sig av dialektala 
drag som ett medvetet val, först och främst för att markera deras ö-ursprung. Dessa 
intervjuinformanter är representativa för dagens dialektala situation i Stockholms skärgård, då 
nästan ingen Möja- eller Blidöbo faktiskt bor kvar på ön hela sitt liv. Det innebär också att 
dialekten kommer att fortsätta utjämnas och närma sig standardsspråket i D–S-kontinuumet. 

Att döma av mina informanter följer språkförändringen i olika delar av Stockholms skärgård 
samma mönster, som kan exemplifieras med hjälp av s-kurvan (jfr Sundgren 2004: 42 f.), vilken 
beskriver den relativa hastigheten med vilken språkförändring, i detta fall utjämning, sker. 
Dialektutjämning på Möja och Blidö sker enligt s-kurvan, men har, som det verkar, dels olika 
startpunkter dels olika hastigheter. Dialekten på Blidö började utjämnas tidigare och fortsatte 
utjämnas fortare än på Möja, som visas av figuren nedan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. S-kurva över språkförändringsprocess på Möja och Blidö 



 

 63 

Figuren 16 är en grafisk representation av hur språkförändringsprocessen verkar skilja sig 
mellan Möja och Blidö. På Möja började utjämningen senare och processen var betydligt 
långsammare än på Blidö. 

I följande graf presenteras en modell för utjämningsprocessen på Möja och Blidö från slutet 
av 1920-talet fram till 2040. Utjämning visualiseras genom en uppsättning kurvor. Tidslinjen 
har delats upp i 20-årsperioder från 1920 till 2040. Utjämningslinjen följer D–S-axeln. De 
streckade linjerna i tidsramen före och efter mitt materials tidsgränser är prognoser baserat på 
tendenserna. När det gäller intervallen mellan 1966 och 2021 har jag kombinerat mina 
prognoser utifrån den visade tendensen med den allmänna utjämningstrenden för svenska 
dialekter. 

 

         

Det som framgår av grafen (figur 17) är att 6 av de 7 dragen följer s-kurvan, dvs. att 
informanterna progressivt använt standardformen i stället för dialektformen. Stockholms-e har 
inte varierats, utan har förblivit dialektal över tid. Det är uppenbart att utjämningstakten varierar 
beroende på dialektdragen. Utjämningsprocessen sker betydligt långsammare t.ex. med tjockt 
l, som till skillnad från glottal klusil och tj-förmjukning inte har försvunnit hos dagens äldre 
talare. 

Det faktum att dialekten har utjämnats markant under senaste 60 åren följer den allmänna 
tendensen som svenska, liksom andra språk, har att progressivt konvergera mot 
standardsspråket (Sundgren 2004). Den mest uppenbara anledningen till utjämningsprocessen 
är människors utflyttning från rurala områden till stadsområden, där folk talar en mer 
standardsspråklig varietet. I Stockholms skärgård har utjämningsprocessen gått i olika 
hastigheter, då olika öar haft olika förutsättningar, som sannolikt kan ha bidragit till eller 
motverkat densamma. De stabila förbindelser med fastlandet som Blidö haft sedan 1954 har 
antagligen bidragit till utjämningen av Blidömålet, medan Möjas isolering kan ha bidragit till 
att dialekten bevarats längre hos de bofasta Möjaborna. Det kan även finnas andra anledningar 
till processen, bl.a. det faktum att samhället i Stockholms skärgård är fragmenterat i en mängd 
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island communities, vilket gjorde det lättare för språkbrukarna att progressivt standardiseras. 
Det som har spelat en stor roll är själva språkbrukarnas uppfattningar. Mina informanter menar 
att de försökte anpassa sig till standardsspråket när de flyttade från ön, då man ville bli en del 
av ett större samhälle, där de hade olika möjligheter att bygga sin framtid. 

De vanligaste orterna som skärgårdsborna flyttade till var Stockholm för Möjabor och 
Norrtälje för Blidöbor. När de flyttade ut ur ösamhällena och anlände till ett nytt, urbaniserat 
samhälle försökte en del skärgårdsbor anpassa sig till majoritetens språk, vilket kan beskrivas 
som att de ackommoderade med standardspråkstalare (Svahn & Nilsson 2014: 30 f.).  

Dessa aspekter förklarar dock inte varför utjämningen skett. Sundgren (2004: 43) menar 
att det exklusivt är sociala faktorer som förklarar varför språkförändringen äger rum. Därför 
kommer jag i nästa avsnitt att mer utförligt presentera informanternas uppfattningar och 
attityder gentemot ödialekten, i syfte att utreda huruvida deras ord kan bidra till en djupare 
förståelse av orsakerna bakom dialektutjämningen i Stockholms skärgård. 

7.3 Dialektutjämning och -avgränsning ur informanternas ögon 
Att inkludera en folkdialektologisk aspekt i undersökningen av dialektutjämning är av stor 
relevans, då informanterna utgör levande exempel, utöver siffror, som inte finns med i tidigare 
forskning. Den viktigaste information som framgår av intervjuerna är att en del skärgårdsbor 
ändrade på och tryckte ner sin dialekt, i ett försök att anpassa sig till hur folk i 
storstadsområdena pratade. Anledningarna till detta kan vara olika, från en önskan att distansera 
sig från ösamhället, till att försöka höja sitt språkliga register samt att göra sig lättare förstådd. 
Enligt Mia var hennes anledning till anpassningen att ”det inte fanns någon framtid på Möja för 
en ung tjej”, medan Björn förmodar att de som anpassade sig gjorde det av skam.  Ödialekten 
var alltså kopplad till en uppfattning om ett samhälle utan framtid, bondigt och okunnigt, vars 
kultur inte var värd att bevara. Magnus, som är den mest dialektala informanten menar att han 
försöker ”hyfsa språket”. Magnus är den enda informant som varit bofast på sin ö, Möja, och 
har bevarat en hel del dialektala drag som försvunnit hos de som flyttat ut, bl.a. tjockt l, glottal 
klusil och tj-affrikata. Det är inte något han verkar vara särskilt medveten om, utan han anser 
att han slipar sin dialekt när han pratar med folk som inte kommer från Möja, därför att ”man 
ska vara tydlig i sitt budskap”. De andra Möjaborna använder honom som ett exempel på någon 
som är dialektal, de uppfattar alltså en tydlig dialektal skillnad. Alla informanter menar att 
Möjamålet och Blidömålet försvunnit, förutom några enstaka äldre som fortfarande behåller 
det. 

Mina informanter är därför exempel på att utjämningsprocessen sker med en viss grad av 
medvetenhet hos språkbrukarna. En del ställer sig neutrala gentemot utjämningen, vilken 
uppfattas som en naturlig process som alla lokala varieteter förr eller senare kommer att behöva 
genomgå. Mia menar att det är ”accepterat”, medan Birger beskriver det som en ”naturlig 
samhällsutveckling”. De flesta betraktar dock utjämningen som något negativt, som innebär 
förlust av kulturen och den lokala tillhörigheten. Om dialekten försvinner försvinner även en 
hel värld där ”enkla” människor gör ”enkla” saker och uttrycker sig enkelt och kort. Den 



 

 65 

”kortfattade” skärgårdsdialekten blir på detta sätt en spegling av en genuin, bukolisk kultur. 
Sättet att uttrycka sig blir ett antropologiskt verktyg för att analysera folk från gången tid: kloka 
och livliga, eklektiska och intuitiva, precis som deras vassa kvickheter och deras kortfattade 
språk.  

Denna uppfattning har lett många av mina informanter till att vilja motverka utjämningen 
och bidra till bevarandet av dialekten, genom att sprida kunskap på nätet eller att till vardags 
använda sin dialekt i syfte att dels markera att de kommer från Skärgården, dels att ”inte 
glömma bort”. 

Detta nyfunna intresse för dialekter är något som följer den allmänna tendensen att bevara 
regionala språk och minoritetsspråk, vilket framgår av mängden av studier om 
språkrevitalisering som publicerats under de senaste decennierna såväl som den nationella och 
europeiska politiken som syftar till bevarande av desamma (se bland annat lag (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk). Denna nya våg av det som jag skulle definiera som 
”dialektism” uttrycks genom ett ständigt försök att använda sig av språkliga drag som 
språkbrukare uppfattar som utrotningshotade. Mina informanter använder sig till exempel av 
specifika ord för att beskriva djur och verktyg som är typiska för skärgårdsmiljön. En särskilt 
viktig roll spelar även användandet av ortnamnen, vars uttal blir avgörande för bevarandet av 
kulturen enligt informanterna (jfr. Exempel 35 och 36).  
Detta bidrar, som jag ser det, till en långsammare utjämning, vilket enligt min mening är av 
stort värde därför att ”language diversity is testimony to the plurality and wealth of humankind 
and it is the plural expression of this human capacity which enables everyone to contribute to 
humanity” (Brohy et al. 2019: 9). 

7.4 Geografisk avgränsning av dialekt enligt island communities 
Språk och dialekt är uttryck för vår sociala tillhörighet till en grupp eller community. Vi pratar 
på det sätt ”vår grupp” pratar eller på det sätt den grupp som vi vill kopplas till pratar. När det 
gäller skärgårdar kan tillhörighetskänsla till olika grupper uttryckas i form av archipelago 
community eller island community. Trots att analysen av de dialektologiska dragen tyder på att 
det i Stockholms skärgård talades en dialekt med små varieteter, visar kartriningsuppgifterna 
hur några representativa skärgårdsbor uppfattar identitet och language community. Det 
tydligaste resultatet som framgår av informanternas svar på uppgiften är att skärgården inte 
uppfattas som en enda archipelago community, utan som en mängd island communities, som 
existerade enligt majoriteten av informanterna åtminstone fram till 1950-talet, men som nu har 
försvunnit. Dessa communities kan vara mer eller mindre stora samt mer eller mindre 
omfattande. De flesta informanterna skiljer på Möja och Blidö, vilket innebär att den generella 
uppfattningen är att de tillhör olika island communities. Det är särskilt intressant att påpeka att 
olika informanter, från Möja samt från mindre öar, menar att Blidöbor inte kan betraktas som 
öbor, utan är ”nästan fastlandsbor”. Svaren tyder vidare på att informanterna är medvetna om 
dialektutjämningen som skett i skärgården under de senaste decennierna. De flesta menar att 
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dialekten helt försvunnit från skärgården och att folk pratar som man gör på fastlandet, särskilt 
i Stockholm och Norrtälje. 

7.5 Avslutning  
Först och främst har min studie kastat nytt ljus över ett geografiskt område som varit mycket 
eftersatt i forskningen och som inte tidigare varit föremål för monografiska arbeten. I denna 
uppsats har det visats att en regional dialekt kan identifieras i Stockholms skärgård redan i slutet 
på 40-talet samt vilka regionala drag som kännetecknar den. Den dialektologiska 
undersökningen har visat att det på Möja och Blidö talades en regional dialekt med små 
variationer. Denna dialekt skulle jag kalla för Stockholms skärgårdsdialekt och kännetecknades 
av dessa gemensamma drag: glottal klusil, tj-affrikata, t-bortfall i slutet av ordet, och tjockt l. 
Möjamål och Blidömål kan alltså inte anses vara två olika dialekter, utan en dialekt med olika 
varieteter. Dessa skillnader utgörs av andra drag som förekommer på båda öar, men som först 
och främst kännetecknar en av de varieteterna, t.ex. växlande aspiration i början av ord, som 
vanligtvis förekommer i Blidömål. Detta resultat stämmer överens med en av de viktigaste 
fynden av den folkdialektologiska undersökningen, dvs. att skärgårdsbor uppfattar skärgårdsöar 
som olika island communities, snarare än en enda archipelago community.   

Den komparativa analysen mellan arkivmaterialet och intervjuerna har dessutom belyst 
utjämningsprocessens olika takt i olika delar av skärgården: högre hastighet på Blidö, med dess 
koppling till fastlandet och större urbanisering, och lägre hastighet på Möja, mer isolerad och 
rural. Intervjuerna har visat att vissa dialektala drag fortfarande lever kvar hos de mest 
dialektala individerna, men att de flesta språkbrukarnas språk har utjämnats. 
Arkivinspelningarna visar att utjämningsprocessen på Blidö redan påbörjats under 40-talet, 
medan processen på Möja har varit långsammare. Detta kan även bekräftas av 
intervjuinspelningarna, då den mest dialektala informanten från Möja år 2021 åtminstone är 
lika dialektal som den minst dialektala arkivinformanten från Blidö år 1949.  

I dagens läge finns det exklusivt ett drag som är kvar hos alla informanter: Stockholms-e. 
Huruvida detta drag har bevarats som resultat av storstadspåverkan över skärgårdsdialekten är 
svårt att säga, men det faktum att det i stor grad även används av stockholmare tyder på att så 
är fallet. Med största sannolikhet kommer Stockholms skärgårdsdialekt att utjämnas totalt de 
kommande åren, men det verkar som att dagens skärgårdsbors positiva attityder kommer att 
bidra till bevarandet av vissa delar av dialekten, framför allt det etnologiska lexikonet som är 
typiskt för ömiljön. 

Den folkdialektologiska delen har bidragit till att belysa skärgårdsbornas attityder samt 
förtydliga skillnaderna mellan öarna i skärgården. Med hjälp av deras svar kunde jag visa att 
de negativa attityder som öbor tidigare haft gentemot ödialekten frambragt standardisering i 
snabbare takt. Dessutom har intervjuerna i synnerhet hjälpt att bidra till förståelse för hur 
skärgårdsborna uppfattar skärgården och dess öar, dvs. som en uppsättning olika island 
communities snarare än en större archipelago community. Trots att dialekterna i stort sett kan 
betraktas som en regional dialekt visar intervjuinformanternas svar på mina frågor att man 
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verkar tycka att några är mer skärgårdsboende än andra, och att denna uppfattning speglas i hur 
snabbt dialektutjämningen skett på olika platser i skärgården. Ju mer isolerade öarna är, ju mer 
dialektala kommer dess invånare att vara, desto långsammare kommer möjliga 
utjämningsprocesser att bli.  

Studien har på detta sätt fyllt en forskningslucka som funnits i både dialektologin och 
folkdialektologin, samt öppnat för nya möjligheter att forska på området, till exempel med 
fokus på öar i den södra skärgården. 

Varje kulturs försvinnande innebär en förlust av en del av mänskligheten, som i sig har ett 
omätligt värde och som också hjälper oss att förstå komplexiteten i det mänskliga sinnets 
kalejdoskopiska natur. Jag hoppas att denna studie har bidragit till en ökad förståelse för den 
mosaik som är svensk kultur, och bidragit till bevarandet av en av mosaikens små och 
ovärderliga stenar. 
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Figurer  
Figur 1: © Lantmäteriet (hämtat 2021-03-15 https://minkarta.lantmateriet.se )  
 
Figur 2: © Lantmäteriet (hämtat 2021-03-15 https://minkarta.lantmateriet.se )  
 
Figur 3: © Lantmäteriet (hämtat 2021-03-15 https://minkarta.lantmateriet.se )  
 
Figur 4: Graf över dialekt-standardsspråk geografiska fördelning och räckvidd (egen bild). 

Figur 5. Graf över diaglossi enligt Auers (2005) dialekt-standardsspråkkon (egen bild). 
 
Figur 6. S-kurva: hur språk förändras genom tiden (Sundgren 2004: 43). 
 
Figur 7. Karta till kartritningsuppgiften (hämtat 2021-04-14, modifierat 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweden_location_map,_40south.svg). 
 
Figur 8. Dialekt-standardspråks axel efter Svahn & Nilsson (egen bild). 

Figur 9. Mats karta 1 (egen bild). 
 
Figur 10. Mias karta 1 (egen bild). 
 
Figur 11. Markus karta 1 (egen bild). 
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Figur 12. Bodils karta 1 (egen bild). 
 
Figur 13. Björns karta 1 (egen bild). 
 
Figur 14. Mats karta 2 (egen bild). 
 
Figur 15. Birgers karta 2 (egen bild). 
 
Figur 16. S-kurva över språkförändringsprocess på Möja och Blidö (egen bild) 
 
Figur 17. Grafisk modell  över språkvariation från 1940-talet till 2040-talet (egen bild). 
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Tackord 

Processen att tänka ut och skriva denna uppsats har varit en utmaning och ett tillfälle för 
personlig utveckling och förståelse, som aldrig hade varit möjlig utan hjälpen och stödet från 
de värdefulla människor som jag här vill tacka. 
 
Först skulle jag vilja tacka min handledare Margareta Svahn, vars idéer, förslag och 
kommentarer hjälpt mig att skapa uppsatsen.  
 
Därefter vill jag tacka min fästman Edgar, för det ståndaktiga och enastående stöd som han gett 
mig i de mörkaste stunderna, för hans skarpa ögon i korrekturläsningen, samt för hans lysande 
råd. Jag älskar dig för alltid. 
 
Därefter vill jag tacka jag min svärmor Ia, för hennes värdefulla hjälp att omforma, korrigera 
och fixa den vildvuxna ursprungliga versionen av min uppsats. 
 
Min tacksamhet förlängs till två av mina närmsta kollegor och vänner under min tid i Uppsala. 
Katarina och Paige: tack för ert stöd när ingen annan förstod min förtvivlan, tack för att ni var 
redo att hålla upp mig, lugna mig och få mig att skratta när ingen annan kunde. 
 
Un grazie immenso ai miei genitori, che a distanza di migliaia di chilometri mi hanno senza 
remora alcuna sostenuta nel più profondo e dolce dei modi. Grazie di esistere, sarei persa senza 
di voi. Vi amo. 
 
Till slut vill jag tacka mina informanter, vars ovärderliga medverkande gjorde allt möjligt. Jag 
kunde aldrig ha hittat bättre människor att fördjupa mig i skärgårdskulturen genom. Era visa 
ord och kloka berättelser har berikat mig oerhört. Tack. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: ISOF-inspelningar från Möja distrikt 
 

 
Arkiv 

 
Titel 

 
År 

 
Insamlare 

 
Informant 

 
Innehåll 

ISOF 

Uppsala 

GR 2669A 

 

1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Magdalena berättar om sin 
ungdom och livet från en 
gången tid..  

ISOF 

Uppsala 

GR 2669B 1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Fiske. 

ISOF 

Uppsala 

GR 2670A 1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Berättelse om hur man fick 
olika typer av mat till ön. 

ISOF 

Uppsala 

GR 2670B1 1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Berättelse om hur man seglade 
till olika platser i skärgården. 

ISOF 

Uppsala 

GR 2670B2 1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Magdalena sjunger en gammal 
kristen sång: ”En sång vill jag 
nu sjunga om tal i skriften 
finns…”. 
Talen 1-6. 

ISOF 

Uppsala 

GR 2671A 1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Magdalena fortsätter sjunga  
talen 6-12. 

ISOF 

Uppsala 

GR 2671B 1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Skärgårdsgeografi (kobbarna, 
skären, öarna) längs färdleden 
Möja-Stockholm. Anekdot om 
en präst. 

ISOF 

Uppsala 

GR 2672A 

 

1949 • Eriksson, M.; 
• Broberg, Richard; 
• Westin, John; 
• Hildeberg. 

•  Magdalena Skärgårdsgeografi (kobbarna, 
skären, öarna) längs färdleden 
Möja-Stockholm. Var man 
hamnade i Stockholm. 

ISOF 

Uppsala 

Bd 1801 1966 • Ehn, Wolter; 
• Ordéus, Torsten. 

•  Manfred 
•  Mikael 
•  Melker 

 

Manfred berättar om jordbruk 
och jordgubbsodlingen. 
Bröderna pratar om 
isfisketeknik. 
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ISOF 

Uppsala 

Bd 1802 1966 • Ehn, Wolter; 
• Ordéus, Torsten. 

•  Manfred 
•  Mikael 
•  Melker 
•  Martin 

Bröderna pratar om livet på 
båten, om fiskarna och om hur 
man röker ål. 

ISOF 

Uppsala 

Bd 1803 1966 • Ehn, Wolter; 
• Ordéus, Torsten. 

•  Manfred 
•  Mikael 
•  Melker 
•  Martin 

Martin berättar om liv från förr 
med fokus på ekonomi, 
myndigheter, lag etc. 

ISOF 

Uppsala 

Bd 1804 1966 • Ehn, Wolter; 
• Ordéus, Torsten. 

•  Mikael 
•  Melker 
• Martin 
•  H.L. 

H.L. berättar om sin barndom. 
Hur man åkte till skolan på 
båten. 

 
 

Bilaga 2: ISOF-inspelningar från Blidö distrikt 
 

 
 Arkiv 

 
   Titel 

 
  År 

 
Insamlare 

 
Informant  

 
Innehåll 

 
ISOF 

Uppsala 

GR 2478A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Bo  
•  Bror 

Bo berättar om segling med 
piggbåtar i skärgården. 

ISOF 
Uppsala 

GR 2478B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
•  Bror 

Bo berättar om skeppsrå och 
det mystiska skäret ”Gunillas 
öra”. Söderman 
kommenterar. Strandningar. 

ISOF 
Uppsala 

GR 2479A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror berättar om kanonerna 
på sjöbotten vid Lokobb. Bo 
pratar om skuta vid 
Ljusharan. Fiske. 

ISOF 
Uppsala 

GR2479B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bo berättar om fiske och 
segling i Mälaren. Köp och 
byte med olika matvaror 
med bönderna. 

ISOF 
Uppsala 

GR2480A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bo berättar om segling till 
Stockholm och Vaxholm. 

ISOF 
Uppsala 

GR2480B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror förklarar hur man 
bygger en segelskuta. 
Hallström frågar honom om 
termer t.ex. sia v., sud s., 
sudbandet innanholt, 
stamkraft, knän, "inalln", 
betta, sumphåll osv. 
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ISOF 
Uppsala 

GR2481A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror fortsätter beskriva hur 
man bygger olika delar av 
segelskuta. 

ISOF 
Uppsala 

GR2481B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror pratar om 
fiskeredskapen. Terminologi. 
Andersson kommenterar 
ibland. 

ISOF 
Uppsala 

GR2482A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror fortsätter om ”lätten” 
och ankare. Andersson 
svarar på terminologifrågor. 
Att grova sälnät. 
Terminologi. 

ISOF 
Uppsala 

GR2482B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror beskriver geografi och 
ortnamn på skär längs 
segellederna på Söderöra.  

ISOF 
Uppsala 

GR2483A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

• Bo  
• Bror 

Bror beskriver geografi och 
ortnamn på skär längs 
segellederna på Söderöra. 
Segling. 

ISOF 
Uppsala 

GR2483B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Benjamin Benjamin berättar om sin 
barndom. Måltider och mat 
(mest potatis). Skolgången 
på Angarnaskola och sen på 
Blidö. Hans pappa odlade en 
backe där de hade sin stuga. 

ISOF 
Uppsala 

GR2484A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Benjamin Benjamin berättar om sitt 
arbete och om en ”slåtta” på 
Yxle ängar.  

ISOF 
Uppsala 

GR2484B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Bernt Bernt berättar om slåtter med 
fylla och flickor.  

ISOF 
Uppsala 

GR2485A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Bernt Bernt berättar om lien. 
Terminologi. 

ISOF 
Uppsala 

GR2485B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Bernt Bernt berättar om 
danstillställningar och 
nattfrierier. Berättelse om en 
rolig upplevelse. Liten visa i 
slutet. 

ISOF 
Uppsala 

GR2486A1 1948 •  Eriksson, M.; •  Benjamin Benjamin berättar om  färder 
till Sundsvall- Härnösand- 
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•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

Nyland med ångfartyget 
"Västernorrland" som 
däckskarl. 

ISOF 
Uppsala 

GR2486A2 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Benjamin Benjamin berättar om  färder 
till Sundsvall- Härnösand- 
Nyland med ångfartyget 
"Västernorrland" som 
däckskarl.  

ISOF 
Uppsala 

GR2486B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Benjamin Benjamin berättar om 
olyckor. Berättelse om 
haveri på båten. Giftermål. 

ISOF 
Uppsala 

GR2487A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Benjamin Benjamin berättar om 
giftermål. Han köpte jord i 
Storäng på Blidö, där han 
bor kvar. Hur han byggde 
allt där.  

ISOF 
Uppsala 

GR2487B1 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Benjamin Benjamin berättar om sin fru 
och barn. Alla flyttade ut 
förutom en dotter som 
fortfarande bor där i lilla 
stugan. Berättelse om den 
värsta tiden på arbetet. 

ISOF 
Uppsala 

GR2487B2 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Bernt Bernt sjunger några visor. 
”Den långa vinterkvällen…” 

ISOF 
Uppsala 

GR2488A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Berthold Berthold berättar om 
sälskytte i skärgården. 

ISOF 
Uppsala 

GR2488B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Berthold Berthold berättar om 
säljakter och späckning av 
fällda sälar. Fest på Lidingö. 

ISOF 
Uppsala 

GR2489A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Berthold Berthold berättar om en 
spritsmuggling ute på sjön. 
Hur man lyckades lura 
tullarna. 

ISOF 
Uppsala 

GR2489B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Berthold Berthold berättar om en 
spritsmuggling ute på sjön. 
Resa. 

ISOF 
Uppsala 

GR2490A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  

•  Berthold Berthold fortsätter berätta 
om en resa. 
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•  Lundberg, 
Oskar. 

ISOF 
Uppsala 

GR2490B1 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Berthold Hemkomsten med spritlasten 
till filmande Albert 
Engström-sällskap. 

ISOF 
Uppsala 

GR2490B2 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Börje Börje beskriver båtbygget. 
Byggandet av en "sandpik" 
(sànpik). 

ISOF 
Uppsala 

GR 2491A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Börje Börje beskriver båtbygget. 
Mycket teknisk terminologi. 

ISOF 
Uppsala 

GR2491B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Börje Börje beskriver båtbygget. 
Upplevelse med segelbåt. 

ISOF 
Uppsala 

GR2492A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Börje Börje beskriver båtbygget. 

ISOF 
Uppsala 

GR2492B 1948 • Eriksson, M.; 
• Hallström, 
Gustaf;  
• Lundberg, 
Oskar. 

•  Börje Börje beskriver båtbygget. 
Insättning av masten.  

ISOF 
Uppsala 

GR2493A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Baltsar Baltsar berättar om hur man 
tillverkade strömming. 
Redskap, verktyg, metoder. 
Mycket terminologi. 

ISOF 
Uppsala 

GR2493½A 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Baltsar Baltsar och skötar. Sälnät. 
Metoder och terminologi. 

ISOF 
Uppsala 

GR2493B 1948 •  Eriksson, M.; 
•  Hallström, 
Gustaf;  
•  Lundberg, 
Oskar. 

•  Baltsar Tillverkning av strömming. 
Verktyg och terminologi. 
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Bilaga 3. Intervjuinspelningar från Möja distrikt 
 

 
Titel 

 
År 

 
Insamlare 

 
Informant 

 
Innehåll 

Möja 1 2021 • Podda, Eleonora. •  Mia Kartritningsuppgift. Mia 
berättar om dansbanan och 
ungdomen på Möja. Dialektala 
uttryck från Möja. Att bevara 
dialekten. 

Möja 2 2021 • Podda, Eleonora. •  Mats Mats berättar om sin bok om 
Möja. Dialekt och dialektala 
uttryck från Möja. Ortnamn. 
Mats berättar om ungdomen 
på Korsö. 

Möja 3 2021 • Podda, Eleonora. •  Magnus Kartritningsuppgift. Magnus 
berättar om livet på Möja idag 
och en gång i tiden. Dialekt 
från Möja. Fiske. Politik. 

Möja 4 2021 • Podda, Eleonora. •  Markus Kartritningsuppgift. Markus 
berättar om säljakt. Dialekt 
från Möja. Anpassning. 

 
 
Bilaga 4. Intervjuinspelningar från Blidö distrikt 
 

 
Titel 

 
År 

 
Insamlare 

 
Informant 

 
Innehåll 

Blidö 1 2021 • Podda, Eleonora. •  Birger Birger berättar om ungdomen 
på Söderöra. Skärgårdshumor. 
Berättelser och anekdoter. 
Dialekt från Söderöra (modern 
och gammal). Att bevara 
dialekten. 

Blidö 2 2021 • Podda, Eleonora. •  Bertil Bertil berättar om livet som 
sjöman, runt om i världen. 
Berättelser om ungdomen, 
kärlek och gamla tider. Livet 
på Blidö och coronapandemi. 
Skärgårdshumor. Skämt. 

Blidö 3 2021 • Podda, Eleonora. •  Britt-Mari Kartritningsuppgift. Livet på 
Blidö. Traditioner. Anekdoter 
om människor på Blidö och på 
Rödlöga. Dialekt och språk.  

Blidö 4 2021 • Podda, Eleonora. •  Bodil 
•  Björn 

Kartritningsuppgift. Livet på 
Blidö och på Gräskö. Dialekt 
och traditioner. 
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Bilaga 5. Blanketter  
 

Medgivande blankett 
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Informantformulär 
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Bilaga 6. Kartritningsuppgiften 
 

KARTA 1 
 

Instruktioner: ringa det området där du menar att folk pratade olika dialekter en gång i tiden, 
åtminstone fram till mitten av 1900-talet. 
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KARTA 2 
 

Instruktioner: ringa det området där du menar att folk pratar olika dialekter idag. 
 
 


