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Sammandrag 

Den här uppsatsen behandlar attityden till och användningen av den egna dialekten hos 

högstadieelever på en skola i Lycksele i södra Lappland, Västerbottens län. Eleverna fick 

svara på en enkät och ett antal blev därefter inspelade. Inspelningarna transkriberades och 

analyserades med hänsyn till dialektala drag. 

 

Resultatet blev att det fanns skillnader mellan pojkars och flickors användning av dialekt, och 

även mellan elever som sökt ett teoretiskt och elever som sökt ett praktiskt program på 

gymnasiet. Av de inspelade eleverna var det en som sa sig tala dialekt utan att göra det, och 

en som talade väldigt mycket dialekt men som ville sluta. 

 

Mina slutsatser är att ungdomarnas framtidsplaner påverkar användningen av dialekt, och 

framtidsplaner mättes i val av gymnasieprogram och om det fanns en önskan att stanna på 

eller lämna orten. I slutänden är det individerna själva som avgör om de vill fortsätta tala 

dialekt eller inte. Det handlar om vilken grupp man vill tillhöra, om man vill betraktas som 

Lyckselebo i resten av livet eller om man vill bli något annat. 

 

 

 

Nyckelord: sociolingvistik, sociodialektologi, dialekter, attityder, attitydforskning, Lycksele, 

ungdomar, högstadiet, flyttares språk. 

  



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 6 

1.1 Lycksele ............................................................................................................................ 7 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 8 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 8 

2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning ............................................................................ 9 

2.1 Sociolingvistik .................................................................................................................. 9 

2.2 Dialekter och dialektutjämning ...................................................................................... 10 

2.3 Attityder .......................................................................................................................... 12 

2.4 Flyttares språk ................................................................................................................. 14 

2.5 Sammanfattning .............................................................................................................. 16 

3. Metod och material ............................................................................................................... 18 

3.1 Enkätundersökning ......................................................................................................... 18 

3.2 Inspelningar .................................................................................................................... 19 

3.3 Undersökta variabler ....................................................................................................... 19 

4. Resultat av enkätsvar ............................................................................................................ 21 

4.1 Attityder .......................................................................................................................... 22 

4.2 Gymnasievalet ................................................................................................................ 27 

4.3 Sammanfattning .............................................................................................................. 32 

5. Resultat av inspelningarna ................................................................................................... 33 

5.1 Informanterna ................................................................................................................. 33 

5.2 Variablerna ..................................................................................................................... 34 

5.2.1 Sje-ljudet .................................................................................................................. 34 

5.2.2 Bortfall av r–ändelse i presens ................................................................................. 35 

5.2.3 Det norrländska verbet he ........................................................................................ 36 

5.2.4 Subjektsform på pronomen även i objektsställning ................................................. 37 

5.2.5 Uttal av /ö/ – grad av öppenhet ................................................................................ 37 

5.2.6 Int som negation ....................................................................................................... 38 

5.3 Sammanfattning .............................................................................................................. 40 

 

  



4 

 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 41 

6.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 41 

6.1.1 Frågeställning 1 ........................................................................................................ 41 

6.1.2 Frågeställning 2 ........................................................................................................ 43 

6.1.3 Frågeställning 3 ........................................................................................................ 44 

6.1.4 Övriga slutsatser ....................................................................................................... 45 

6.2 Vidare forskning och slutord .......................................................................................... 45 

Referenser ................................................................................................................................. 46 

Tryckta referenser ................................................................................................................. 46 

Elektroniska referenser ......................................................................................................... 47 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 48 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 49 

 

 

  



5 

 

Tabell- och figurförteckning 

Figurer 

Figur 1. Sverigekarta med Lycksele markerat............................................................................ 7 

Figur 2. Antal informanter: fördelning utifrån kön, boendeort  

och föräldrars ursprungsort ............................................................................................... 21 

Figur 3. Attityd till orten, upplevt dialektanvändande och -förståelse  

samt fortsatt användning ................................................................................................... 22 

Figur 4. Pojkar och flickors dialektanvändning och fortsatta användning ............................... 24 

Figur 5. Tillfällen när informanterna uppger att dialekt talas  

och när dialekt är enda sättet att tala ................................................................................. 25 

Figur 6. Attityder till Lycksele och dialekten bland  

informanter med inflyttade föräldrar ................................................................................. 26 

Figur 7. Informanternas planer för framtiden ........................................................................... 27 

Figur 8. Inställningen till den egna dialekten och till Lycksele bland elever 

som sökt praktiskt program ............................................................................................... 29 

Figur 9. Inställningen till den egna dialekten och till Lycksele bland elever 

som sökt teoretiskt program .............................................................................................. 30 

Figur 10. Informanter som vill läsa gymnasiet på annan ort .................................................... 31 

 

Tabeller 

Tabell 1. Informanternas användning av r–ändelse på verb i presens ..................................... 36 

Tabell 2. Förekomster av [ø], [œ] och [ɵ] hos informanterna .................................................. 38 

Tabell 3. Förekomster av inte respektive int hos informanterna .............................................. 39 

  



6 

 

1. Inledning 

Att vara 15 år och göra sitt val till gymnasiet är inte en lätt sak. Särskilt inte när det handlar 

om så mycket mer än bara att välja vilket program man vill gå. När man bor på en mindre ort 

handlar gymnasievalet också om att få en chans att lämna den gudsförgätna håla man varit 

fast i hela livet. En chans att bli något annat. Det här är inte en ogrundad reflektion. Jag vet 

hur det känns eftersom jag för ett antal år sedan befann mig i samma situation. Själv gjorde 

jag valet att stanna på min hemort för att läsa gymnasiet innan jag gav mig ut i stora världen. 

 

Anledningen till att jag skriver om just ungdomars attityd till orten och den egna dialekten är 

att det under min uppväxttid var något jag själv var mycket medveten om. Jag fick ständigt 

kommentarer om min ”bonniga” dialekt, och efter att ha flyttat från Lycksele för att studera 

bestämde jag mig för att slipa bort mina dialektala drag. Jag bodde i Umeå i två år, och under 

den tiden övergick min dialekt i en mer utjämnad norrländska. Efter två år i Umeå flyttade jag 

till Uppsala och då blev till och med min utjämnade norrländska för ”bonnig” för att jag 

skulle passa in. Då förändrades min dialekt ytterligare. 

 

I och med min egen utveckling som dialekttalare tyckte jag det vore intressant att undersöka 

vad högstadieelever tycker om sin hemstad och sin dialekt. Jag valde att göra undersökningen 

på min gamla högstadieskola i min gamla hemstad eftersom jag själv skulle kunna relatera till 

och förstå ungdomarnas situation. Att det är min egen dialekt som ungdomarna talar innebar 

också att jag skulle kunna avgöra om deras tal var utjämnad norrländska eller om det var en 

genuin Lycksele-dialekt. 

 

Anledningen till varför jag valt just högstadieelever beror på att de ännu befinner sig i 

grundskolan, men har börjat fundera på framtiden. På gymnasiet gör man val som påverkar 

livet och framtiden, och genom att studera deras tal innan de gjort dessa val hoppas jag kunna 

se hur enbart attityden till dialekten, anknytningen till orten och deras framtidsplaner påverkar 

deras dialektalitet. 

 



7 

 

1.1 Lycksele 

Lycksele är en kommun med totalt omkring 12 000 invånare varav ungefär 8 500 invånare på 

centralorten. Som kan ses på figur 1 ligger Lycksele i Västerbottens län, och i Lapplands 

landskap. 

 

 

Figur 1. Sverigekarta med Lycksele markerat.
1
 

 

Det finns ett flertal grundskolor spridda i kommunen, både i byar och i själva staden. De två 

högstadieskolorna och gymnasieskolan ligger i Lycksele stad. På gymnasieskolan finns flera 

allmänna program och även specialprogram som fotbolls- och skidgymnasium. Vissa 

program, som t.ex. skidgymnasiet och djurskötare med inriktning djurpark, har riksintag, 

medan övriga program har lokalt intag. 

 

                                                 
1
 Kartan har lånats från Valmyndighetens webbplats, 

http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/fortidsrostning/rike/index.html och sedan har Lycksele markerats 

på kartan. 

http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/fortidsrostning/rike/index.html


8 

 

Närmaste större stad är Umeå som ligger 13 mil bort. Umeå är omkring tio gånger större än 

Lycksele med nästan 120 000 invånare. Här finns ett stort antal gymnasieskolor och även ett 

universitet. Några av gymnasieskolorna i Umeå har riksintag och därför kan man som elev i 

Lycksele söka för att gå gymnasiet även där. 

 

Ungdomarna som deltog i undersökningen gick i nionde klass på en av högstadieskolorna i 

Lycksele och hade gjort sina val till gymnasiet men ännu inte fått besked om de kommit in på 

de program och skolor de sökt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är tvådelat. Dels vill jag undersöka ungdomars attityder till sin 

hemort och sin dialekt, dels vill jag undersöka om den rapporterade dialektanvändningen 

skiljer sig från den faktiska användningen. Genom att undersöka attityden till hemorten och 

dialekten och jämföra det med faktisk användning hoppas jag kunna se mönster i vilka 

informanter som rapporterar en högre eller lägre användning av dialekt för att antingen 

uttrycka närhet eller distans till orten. Jag vill även försöka visa huruvida ungdomarnas planer 

för framtiden påverkar användningen och attityden till dialekten. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag utgått från i min undersökning är: 

 Finns det några skillnader i användningen av och attityden till dialekten jämfört med om 

informanten vill stanna på orten eller flytta efter högstadiet eller gymnasiet? 

 Vilka språkliga variabler som är typiska för dialekten kan identifieras i informanternas 

tal, och finns det någon skillnad i frekvens mellan informanterna som vill stanna och de 

som vill lämna orten? 

 Finns det några skillnader i attityd till och användning av dialekten mellan pojkar och 

flickor? 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att ge en teoretisk bakgrund för att fastslå inom vilket område jag 

skriver uppsatsen. Först tar jag upp begreppet sociolingvistik. Därefter följer ett avsnitt som 

behandlar dialekter och dialektutjämning. I detta avsnitt tydliggör jag hur dialektsituationen 

ser ut i Sverige och för ungdomarna i min undersökning. Därefter följer ett avsnitt om 

attityder till språk och dialekter och avslutningsvis ett avsnitt som behandlar flyttares språk. 

 

2.1 Sociolingvistik 

Sociolingvistik är som namnet påskiner en deldisciplin inom lingvistiken. Sociolingvistik 

involverar både sociologi och lingvistik; enligt Hudson är sociolingvistik”the study of 

language in relation to society” (1996:1). Huvudprinciperna inom sociolingvistik är att man 

tittar på vardagligt, naturligt språk och hittar mönster och konstruerar regler för hur språk 

fungerar. 

 

Det finns två termer som behandlar språk i förhållande till samhället, sociolingvistik och 

språksociologi. Einarsson (2009) föredrar att använda termen språksociologi, men säger att de 

två termerna fungerar som synonymer. Anledningen till varför han använder just 

språksociologi är att det enligt Nationalencyklopedin är det vanligaste uttrycket (Einarsson 

2009:16). Jag har valt att använda sociolingvistik eftersom jag håller med Nordberg (2007) 

om att språksociologi lägger mera vikt vid de sociologiska faktorerna. Sociolingvistik skulle 

då vara den av de två som lägger mest fokus på lingvistiken. Nordberg lyfter dock fram att de 

allra flesta språkforskare använder sociolingvistik och språksociologi som helt utbytbara 

synonymer. 

 

Sociolingvistiska begrepp som jag kommer att använda mig av i den här uppsatsen är bl.a. 

varietet, variabel och variant (Andersson 2007). Norrländska och gotländska är exempel på 

varieteter inom svenskan, medan en variabel är något av det som varierar. T.ex. är l-ljudet en 

variabel där varianterna är ett tunt /l/ och ett tjockt /L/. En annan variabel är hur man väljer att 

säga ’kvinnlig förälder’ då mor eller moder är en högtidlig variant, medan mamma är en 

vardagligare variant. Den allra mest vardagliga varianten på ’kvinnlig förälder’ är morsa. 

Olika varianter passar olika bra i olika situationer. Mor och moder är som nämndes väldigt 

högtidliga, och förekommer sällan eller aldrig i talspråk. Mamma är en neutralare variant som 
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kan förekomma i många olika situationer, men inte alla. Den allra vardagligaste varianten är 

morsa och den förekommer endast i talspråk, och är främst förknippat med ungdomsspråk. 

 

2.2 Dialekter och dialektutjämning 

När man talar om språk och språks regionala skillnader brukar man använda sig av termerna 

dialekt och riks- eller standardspråk för att skilja mellan de varieteter som har lokal eller 

nationell förankring (Einarsson 2009, Sociolingvistik 2007:336–350). Einarsson (2009) 

skriver att genuin dialekt är näst intill obegriplig för de flesta svenskar och ”skulle antagligen 

textas om de förekom i teve” (2009:148), eftersom de genuina dialekterna skiljer sig från 

standardsvenskan fonologiskt, morfologiskt, lexikalt och syntaktiskt (Sociolingvistik, 

uppslagsord ”genuin dialekt”, 2007:339). Standardsvenska kallas också neutralt 

standardspråk eller riksspråk, och innebär att man inte kan avgöra utifrån sättet att tala 

varifrån en person kommer. Språket har alltså ingen lokal förankring. Mellan genuin dialekt 

och standardspråk finns utjämnad dialekt som innebär att det fortfarande finns en viss lokal 

förankring på språket, men att man inte har alla de avvikelser som en genuin dialekt har. Till 

utjämnad dialekt hör t.ex. skånska och göteborgska. Regional standard är en ännu mer 

utjämnad form av dialekt, där man kan höra att personen talar t.ex. norrländska, men man kan 

inte säga att personen talar pitemål. 

 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av dialekt som begrepp för att benämna det sätt 

att tala på som är typiskt för Lycksele och standardspråk för att beskriva det språk som inte 

har någon lokal förankring. 

 

Dialektsituationen i Sverige har förändrats under de senaste hundra åren (Edlund 2005, 

Hultgren 1983). Förut talade man om att det rådde diglossi mellan dialekten och 

standardspråket, detta innebär alltså att man skilde på dialekten och standardspråket som om 

de varit två olika språk (bidialektalitet). Dialekten hörde till hemsfären, och var det man 

använde sig av när man talade med familjemedlemmar, grannar etc. Standardspråket var 

något man använde med främlingar och utomstående. Hultgren (1983) skriver att situationen 

var densamma i Dalarna i slutet av 70-talet och början av 80-talet, och att invånarna på de 

olika orterna gjorde stor affär om någon som hörde till dialektgemenskapen istället talade 

standardspråk när man möttes. 
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Hultgrens undersökning gjordes för 30 år sedan och det finns anledning att tro att situationen 

förändrats sedan dess. Den nationella migrationen och mobiliteten har ökat, och kontakter 

mellan olika landsdelar är mer omfattande idag än för fyrtio år sedan. Dialekternas 

användning minskar, även om dess status inom vissa grupper är högre än vad som skulle 

kunna förväntas utifrån det minskade användningsområdet (Edlund 2005). 

 

I en studie av dialektanvändningen hos ungdomar i Alingsås visar Grönberg (2006) att 

dialektanvändningen hörde samman med livsstil mer än med t.ex. program på gymnasiet eller 

bostadsort. Hon delade in ungdomarna i livsstilskategorier och kallade dem för bl.a. Aktiva 

Anna, Kafé-Karin, Medel-Mårten och Sport-Stefan. Alla kategorier hade en manlig och en 

kvinnlig motsvarighet. Livsstilarna hörde till viss del samman med programval, men det var 

främst framtidsplaner och fritidsintressen som avspeglade dialektanvändningen hos hennes 

informanter. I artikeln från 2006 lyfter Grönberg fram skillnaden i användning av la och väl. 

La är den västgötska dialektala formen medan väl är den standardspråkliga formen. 

Skillnaden i användning av la och väl visade sig i Grönbergs undersökning skilja sig åt mellan 

de olika livsstilskategorierna. Medel-Mårten är t.ex. en gymnasieelev som tränar ganska 

mycket, har blandad musiksmak och vill bo och arbeta i Alingsås efter studierna. Bland 

informanter i denna kategori används den lokala formen la i exempel som ”Det tror jag la att 

vi gör”. Kafé-Karin är en annan typ av livsstilskategori som representerar en elev som går ett 

vård- eller estetiskt program. Hon tillbringar sin lediga tid på kafé och köper sina kläder i 

second hand-butiker och efter gymnasiet vill hon flytta utomlands för att lära sig språk och 

sedan flytta till en stor universitetsstad för att studera något roligt. Informanter i denna 

kategori säger t.ex. ”Ja, det tror jag väl”. 

 

Det är inte bara livsstilen som påverkar dialekten. Grönberg (2006) kommer fram till att det 

även är avståndet till Göteborg som påverkar, och detta manifesteras i ett kontinuum som 

följer E20 och järnvägen. Ju längre bort från Göteborg informanterna bodde, desto mer 

dialektala former användes i deras tal. Även kön påverkar användningen av la och väl. På de 

yrkesförberedande programmen använder både pojkar och flickor la i 40 % av fallen, i 

mellangruppen använder både pojkar och flickor la i ca 20 % av fallen och på de 

studieförberedande programmen använder pojkar la i 40 % av fallen medan flickor använder 

la i 5 % av fallen. Att flickor anpassar sig mer efter normen är ett välkänt sociolingvistiskt 

fenomen, och att det är så stora skillnader mellan flickorna på de olika programmen kan 

förklaras med att det på de olika programmen råder olika normer för hur man ska tala för att 
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passa in i gruppen. Studieförberedande program och yrkesförberedande program ger olika 

möjligheter att stanna på orten efter avslutade studier, och de som söker sig till de olika 

programmen har även olika ambitioner vad gäller att stanna på orten eller ge sig ut i världen 

för att upptäcka den. 

 

Dialektsituationen i Dorotea, beläget omkring 14 mil söder om Lycksele har studerats av 

Kärrlander (2006). Dorotea tillhör Lappland men ligger nära gränsen till Ångermanland och 

Jämtland. Den av Kärrlanders studier som jag valt att ta upp här handlar om dialektutjämning 

hos sjuåringar i Dorotea. Hon pratade med totalt 13 sjuåringar och lät dem återberätta en 

bildserie och sedan prata fritt om tv och böcker. För att avgöra hur mycket dialekt barnen 

talade undersökte Kärrlander 18 variabler, däribland infinitiv, presens, de i subjektsställning, 

oböjd predikatsfyllnad i plural, verbet häva (se även avsnitt 3.3 nedan), verbet gitta och uttalet 

av /l/. Hon kunde konstatera att det skett en dialektutjämning även bland sjuåringar jämfört 

med en inspelning från 1968 av en femåring i Vilhelmina, 5,5 mil norr om Dorotea. De 

påtagligaste dialektala dragen var häva och gitta. Häva förekom i presens (hä), preteritum 

(hädde) och perfekt (hätt) medan gitta enbart förekom i preteritum, gatt. I övrigt talade 

barnen en utjämnad dialekt, en slags regional standard. Detta tror Kärrlander kan bero på 

inspelningssituationen då barnen kan ha anpassat sig efter den formella situationen och talat 

lite finare. Kärrlander kunde också konstatera att flickorna talade lite mindre dialekt än 

pojkarna. Pojkarna använde konsekvent ett tjockare l-ljud, medan flickorna växlade mellan 

tunt och tjockt /l/. 

 

Kärrlander (2006) tar som tidigare nämnts upp verbet häva, och hon skriver att det i Dorotea 

och Vilhelmina (och södra Västerbotten i allmänhet) uttalas hä i presens. I Lycksele (i 

Västerbotten och Norrbotten) är dock uttalet he det gällande.
 2

 Häva motsvarar engelskans put 

och franskans mettre och kan närmast översättas till standardsvenskans ’sätta, ställa, lägga’. 

 

2.3 Attityder 

Attitydforskningen kommer ursprungligen från socialpsykologin, men har anammats inom 

sociolingvistiken (Bijvoet 2007). Attitydforskningen används för att förklara hur man 

konstruerar en bild av ett språk eller en varietet av ett språk, och även av en talare. Olika sätt 

att mäta attityder är genom att ställa direkta frågor i t.ex. en enkät, eller genom ett matched 

                                                 
2
 När häva används senare i uppsatsen kommer det att skrivas som he eftersom det är den form som är gällande 

på undersökningsorten. 
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guise-test. Detta innebär att man spelar upp olika språkprov, t.ex. olika dialekter eller olika 

språk för att sedan be lyssnarna svara på frågor om t.ex. hur trevlig personen är, om han eller 

hon är snygg, snäll eller lat (Bijvoet 2007). Genom att fråga lyssnarna vad de tycker om 

personen som talar istället för att fråga om talet direkt kommer man åt dolda attityder, och de 

stämmer inte alltid överens med vad man uttryckligen säger sig tycka om en dialekt eller ett 

språk. 

 

Attityder till svenska dialekter har undersökts av Bolfek Radovani (2000). I en 

sociodialektologisk undersökning kunde hon visa vilka attityder som fanns gentemot olika 

svenska dialekter bland vuxna svenskar. Hennes resultat visar på en övervägande andel som 

tyckte att dialekt fritt kunde användas i de flesta sammanhang, dock inte i samband med 

politiska möten och vid universitetet. Bolfek Radovani drog slutsatsen att detta kan bero på att 

den allmänna uppfattningen om vad dialekt egentligen är skiljer sig från den lingvistiska 

definitionen. Det som en lingvist skulle bedöma som en utjämnad dialekt bedömer en lekman 

som genuin dialekt. På grund av denna skillnad i definition kan man lättare förstå 

informanternas acceptans gentemot dialekter i vardags- och samhällslivet. Det är alltså 

acceptabelt att det språk man talar har en viss regional färgning, men om gemene man skulle 

tala genuin dialekt i alla sammanhang skulle det bli oerhört mycket svårare med 

kommunikation mellan olika landsdelar. 

 

Dialektattityder är också temat för Eriksson (1997). Inom ramen för en C-uppsats gjorde hon 

en dialektundersökning i Piteå där hon undersökte ett antal gymnasieelevers attityder till 

pitemålet och även mätte deras faktiska kunskaper genom en översättningsövning. Hennes 

resultat blev precis som hon hade väntat sig att attityderna till pitemålet skilde sig mellan 

elever på de praktiska och de teoretiska programmen, men skillnaderna var större än hon hade 

väntat sig. Dessutom gav de inflyttade elevernas attityder till pitemålet en oväntad och 

intressant dimension till undersökningen. På de praktiska programmen var den genomgående 

åsikten att användningen av pitemålet stod i direkt förhållande till hur manlig talaren var, 

oavsett om informanten var inflyttad eller uppväxt i Piteå. På de teoretiska programmen fanns 

det både elever som tyckte att pitemålet var vackert och något som de ville fortsätta med, men 

även elever som ville bryta med Piteå och med dialekten. 

 

Eriksson påbörjade även en avhandling på samma tema där undersökningen utvidgades till att 

behandla informanter i både Västerbotten och Norrbotten. Avhandlingen slutfördes aldrig, 
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men en sammanfattning av resultatet publicerades dock i Tidsskriften Västerbotten. I denna 

artikel (Eriksson 2005) redovisas tre attityder gentemot dialekten. Eriksson kallar dem 

anhängare, anpassare och avståndstagare. Anhängarna är de som är positiva till den egna 

dialekten och framhåller att den är kulturellt viktig, eller förmedlar trygghet och samhörighet. 

De som ansågs höra till denna kategori var främst pojkar på praktiska program. Anpassarna är 

den största gruppen i materialet och har en kluven attityd gentemot dialekten och 

användningen av densamma. Till denna grupp hörde flest flickor, men även många pojkar. De 

som hör till anpassarna beskriver hur de ändrar sin dialekt beroende på talsituation och 

samtalspartner. Anpassarna är rädda för att behöva skämmas för sin dialekt och vill inte ses 

som ”bonniga”. Avståndstagarna är de som tydligt tar avstånd från sin dialekt och det liv som 

dialekten medför. Genom att kategorisera sig själv som avståndstagare säger talaren att 

vederbörande inte hör hemma på orten och vill bege sig ut i världen. Bland avståndstagarna 

pekar inte Eriksson (ibid.) ut något av könen som särskilt tillhörande denna grupp. 

 

Eriksson (2005) urskiljer även tre kategorier utifrån informanternas förankring på hemorten. 

Deltagarna i undersökningen hör till någon av kategorierna rotade, rastlösa eller rotlösa. De 

rotade ungdomarna är de som vill stanna och som trivs på sin hemort. Utbildning och arbete 

underordnas önskan om att stanna på orten. Eriksson konstaterar att fler pojkar än flickor 

återfinns bland de rotade ungdomarna. Bland de rastlösa finns de som försöker underordna sig 

ungdomsidealet att man ska vilja ut i världen, se sig omkring och studera eller arbeta på andra 

platser än hemorten. De rastlösa skulle vilja stanna på orten men känner som en av 

informanterna beskriver det att ”hon borde vilja flytta, att hon borde vilja något annat” 

(Eriksson 2005:71) och det leder till en känsla av otillräcklighet och att de gör fel som vill 

stanna på sin hemort. De rotlösa eleverna är de som känner att hemorten i och med studenten 

är ”ett överspelat kapitel” (2005:72). Dialekten representerar för dessa ungdomar 

småstadsmentaliteten och målet för dessa ungdomar är främst att ta sig från hemorten. För de 

flesta spelar det ingen roll exakt var de hamnar, utan det viktiga är att ta sig bort från staden 

de växt upp i. 

 

2.4 Flyttares språk 

Språkforskare har sedan länge varit intresserade av dialekter, och för att hitta genuina 

dialekter studerade man språket hos äldre människor som bott hela livet på samma plats. De 

som flyttat till eller bott på annan ort för att studera eller arbeta uteslöts ur undersökningarna. 
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Synen på flyttarnas bidrag till språkforskningen förändrades i och med att Thelander (1983) 

undersökte flyttare från Västerbotten till Södermanland för att se om deras dialekter 

förändrats i och med flytten. Resultatet av undersökningen blev att olika mönster i de 

språkliga förändringarna kunde uppfattas, och det hörde till viss del ihop med den fortsatta 

anknytningen till hemorten och även med anledningen till varför man flyttat till den nya orten. 

Om det var på eget initiativ var sannolikheten större att man skulle ändra sitt språk än om man 

känt sig tvungen att flytta då man istället höll fast vid sitt ”hemspråk”. Flyttarna, som tidigare 

inte ansetts ha något att tillföra språkforskningen, kunde alltså nu ge en ny dimension till 

forskningen om dialekter. 

 

I Andersson & Thelander (1994) användes samma material som i Thelander (1983), men 

perspektivet vidgades och denna gång kopplades resultatet till övergripande teorier om 

urbaniseringens och industrialiseringens betydelse för migrationen i Sverige. Andersson & 

Thelander skriver att migration innebär en ”change of context” för individen, och att flyttaren 

blir medveten om normer och sociala relationer på ett annat sätt vid en flytt (1994:79). Det 

blir svårt för individen att upprätthålla en ”biografisk kontinuitet” i och med förändringen som 

sker i och med en flytt. Denna förändring kan vara mer eller mindre radikal beroende på hur 

skarpa kontraster det är mellan hemorten och den nya orten. För att hantera situationen kan 

flyttaren reagera på följande sätt: antingen inkorporeras det nya, eller så fasas det gamla ut till 

förmån för det nya. Genom att inkorporera det nya kan flyttaren antingen ta det bästa från 

båda världar och skapa en ny, gemensam identitet, eller så kan det bli två separata identiteter 

där flyttaren blir tvåspråkig (bidialektal) och alternerar mellan de båda kulturerna beroende på 

situationen (bikulturell). Flyttaren kan i extremfallet också välja att inte delta i den nya 

situationen och hålla fast vid sin dialekt och sin kultur, eller förvägras deltagande i 

situationen. 

 

Andersson & Thelander (1994) tar upp följande fyra strategier som en flyttare kan ta till vid 

en flytt: 

 Substitution: Flyttaren byter ut sin dialekt mot den som hör till den nya orten. 

 Integration: Flyttaren rör sig mer mot standardspråk än mot någon av dialekterna. 

 ”Sektorsuppdelning” (compartmentalization): Flyttaren använder sig av båda dialekterna 

i olika situationer, och språket färgas av dialektala ord från båda dialekterna. 

 ”Bevarande” (conservation): Flyttaren behåller sin dialekt efter flytt. 
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Det vanligaste är en kombination av de fyra strategierna där de kan appliceras på olika 

situationer (1994:81). Andersson & Thelander (1994) skriver att även om de har närmat sig de 

olika informanterna i materialet som individer är det uppenbart att de är just individer. De är 

inte bara komplexa, utan även unika eftersom personlighet är just något högst personligt som 

byggs upp utifrån en mängd olika händelser i varje persons liv (1994:81). 

 

Centralt för utgångspunkten i min uppsats är att när man flyttar från en ort så förändras 

dialekten, vilket är fastslaget enligt de två ovanstående undersökningarna. Labov (2010) kom 

fram till att en persons dialekt även kan förändras innan en flytt om personen ifråga är helt 

inställd på att lämna hemorten. Det handlar om ”acts of identity” (2010:191) och innebär att 

man anpassar sitt tal efter den sociala grupp som man vill tillhöra, t.ex. på grund av sociala 

fördelar man kan få genom medlemskap i gruppen. Genom att anpassa sitt tal efter en annan 

grupp tar man även avstånd från den grupp man tidigare tillhört. Labov nämner en annan 

amerikansk forskare, Hazen, som undersökte attityder, aspirationer och interaktionsmönster i 

en liten stad i södra USA. Hazen kunde konstatera att det fanns två typer av identiteter bland 

informanterna: en lokal identitet och en expanderad (icke-lokal) identitet. Labov skriver att 

distinktionen mellan lokal och expanderad identitet förutspår lingvistiskt beteende lika bra 

eller bättre om man jämför med hans eget ”positive, neutral, or negative orientation toward 

the local community” (2010:228). 

 

2.5 Sammanfattning 

De teoretiska utgångspunkter jag har för min undersökning är alltså följande: 

 

Dialektsituationen i Sverige har förändrats under de senaste hundra åren (Hultgren 1983, 

Edlund 2005). Dialekterna utjämnas genom ökade kontakter mellan landsändar och även 

genom ökad mobilitet bland svenskarna. Genom studier av flyttares språk kunde dock 

Thelander (1983) och Andersson & Thelander (1994) konstatera att enbart mobilitet inte 

påverkar dialektanvändningen, utan även viljan att flytta och integrationen på den nya orten 

påverkar om flyttaren ändrar sitt språk eller behåller sin ursprungsdialekt. 

 

Ungdomars dialektanvändning har tidigare studerats av Grönberg (2006) och hennes resultat 

har visat att livsstil, boendeort och framtidsplaner påverkar hur mycket dialektformer 
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ungdomarna använder. Praktiska program främjar dialekten, medan teoretiska program hör 

samman med minskad dialektanvändning. Även kön är en variabel att räkna med då flickor på 

teoretiska program är mindre dialektala än övriga grupper, medan pojkar och flickor är lika 

dialektala på praktiska program. Även Eriksson (2005) har studerat ungdomars 

dialektanvändning, men då även tittat på attityder. Många ungdomar vill lämna hemorten och 

se världen, men de finns även de som vill stanna. Enligt Eriksson representerar dialekten 

småstadslivet, och ungdomar idag ska vilja se sig omkring i världen, något som inte stämmer 

för alla. För vissa kan småstadslivet vara något positivt laddat, medan det för andra är något 

högst negativt. 

 

Avslutningsvis säger Labov (2010) att en individs tal kan förändras genom en önskan att vilja 

tillhöra en särskild grupp. Det handalar om acts of identity, och innebär att en talare förändrar 

sitt språk att likna den grupp man vill tillhöra för att få de sociala fördelar som hör samman 

med tillhörighet i gruppen. Labov nämner även Hazen som undersökt hur attityder påverkar 

språket. Hazen kom fram till att individer kan ha antingen en lokal eller en expanderad 

identitet, och genom att identifiera vilken av dessa en person har kan man förutsäga hur denna 

person talar.  
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3. Metod och material 

Jag har valt att använda mig av två metoder för min undersökning för att få en så komplett 

bild av situationen som möjligt. Först gjorde jag en enkätundersökning där eleverna fick svara 

på ett antal frågor om deras bakgrunder, exempelvis: föräldrarnas ursprung och arbete, vad de 

ville läsa på gymnasiet, vad de ville göra efter gymnasiet, om de tyckte att de pratade dialekt 

och om de i sådana fall ville fortsätta prata dialekt. Därefter gjordes inspelningar med sex 

informanter där de fick återberätta seriestrippar. Dessa informanter presenteras i avsnitt 5.1. 

 

Informanterna i materialet består av 48 elever på en av Lyckseles två högstadieskolor, fördelat 

på två klasser om 24 elever. De 48 informanterna är fördelade på lika delar pojkar och flickor. 

Samtliga informanter har fyllt i en enkät som delades ut, och jag var närvarande vid 

genomförandet i båda klasserna och kunde svara på eventuella frågor som uppstod. Den ena 

klassen (som jag valt att kalla 9A) hade tidigare på terminen haft ett temaarbete i svenska om 

dialekter, varför svaren i 9A fick en till viss del annan karaktär än svaren i 9B. Av de 48 

informanterna deltog 6 stycken i en inspelning där de fick välja och återberätta två 

seriestrippar av fyra möjliga. 

 

Inför undersökningen gjordes vissa etiska överväganden. Ungdomarna i undersökningen 

informerades om att det insamlade materialet endast skulle användas till forskning, och 

eftersom informanterna var 15–16 år valde jag efter noggrant övervägande att inte fråga deras 

föräldrar om tillstånd. Detta ansåg jag vara godtagbart eftersom de var så pass gamla att de 

själva kunde bestämma om de vill svara på frågorna, samt att frågorna inte var av känslig 

karaktär. Efter materialet hade samlats in har det avidentifierats så att informanterna får den 

anonymitet jag utlovade vid insamlingen av materialet. 

 

3.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes i två klasser under en och samma dag, och jag var 

närvarande i båda klassrummen och kunde svara på frågor som uppkom. Enkäten finns som 

bilaga 2 i den form som den delades ut till eleverna. På första sidan i enkäten fanns en ruta 

som eleverna kunde kryssa i om de ville ställa upp i en inspelning, och jag påpekade detta så 

att fler elever skulle kryssa i rutan. Intresset från eleverna var dock svalt. I klassen jag valt att 

benämna som 9A kryssade sex elever i rutan, och det var dessa elever som jag sedan spelade 
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in. I klass 9B fick jag inget gensvar i fråga om inspelningar, så jag genomförde inga 

inspelningar i denna klass. Det faktum att jag i 9A fick lektionstid avsatt för att kunna 

presentera min undersökning och även genomföra inspelningar kan också ha bidragit till 

varför jag fokuserade på denna klass. 

 

3.2 Inspelningar 

Inspelningarna baserades på fyra seriestrippar som jag klippt ut från dagspressens seriesida 

och sedan klistrat på ett papper och numrerat. Seriestripparna finns som bilaga 1. 

Seriestripparna valdes utifrån ett antal kriterier. Dels ville jag att de skulle innehålla någon 

eller några av de variabler som jag ville undersöka i informanternas tal (se avsnitt 3.3) och 

dels hade jag en förhoppning om att de skulle vara humoristiska så att eleverna skulle välja att 

prata om alla seriestrippar. I slutänden blev dock bara tre av de fyra stripparna återberättade. 

 

Att eleverna skulle glömma bort att tänka på sitt tal var en av anledningarna till varför jag 

valde att spela in återberättandet av seriestrippar. Min första tanke var att ha 

gruppdiskussioner där flera informanter skulle diskutera dialekten, men efter att ha genomfört 

inspelningarna är jag nöjd med resultatet. Det faktum att de flesta informanter valde samma 

strippar gjorde att det blev förhållandevis lätt att jämföra deras tal senare. 

 

Inspelningarnas längd varierade från 34 sekunder till en minut och 27 sekunder. De allra flesta 

inspelningarna var mellan en halv och en minut långa, men en av informanterna reflekterade 

väldigt mycket över graden av dialekt och hur mycket dialekt man skulle kunna använda i de 

beskrivna situationerna (i stripparna) varför den inspelningen blev den längsta. 

 

3.3 Undersökta variabler 

Utgångspunkten för undersökningen var ett antal språkliga variabler som är välkända sedan 

tidigare forskning om Västerbottens dialekter. Följande variabler blev de som undersöktes. 

 

1. Uttal av sje-ljudet 

Realiseras sje-ljudet som [ɧ] eller [ʂ]? [ɧ] är den form som används i mellan- och 

sydsvenska dialekter medan [ʂ] är den form som används i norrländska dialekter.
3
 

Möjligheten finns även att de använder en neutral version, [ʃ]. Enligt en del i en stor 

                                                 
3
Se http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/consonants.html för att lyssna på konsonanterna. 
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undersökning om nordsvenskt talspråk gjorde Lindblad (1982) en studie av sje-ljudet hos 

informanter i Västerbotten och Norrbotten. I Västerbotten var den vanligaste realisationen 

av sje-ljudet [ʂ]. 

2. Bortfall av r-ändelse i presens 

Realiseras presensformen av verb med eller utan –r? I en undersökning av nordsvenskt 

talspråk kunde Hene & Holmgren (1982) visa att bortfall av –r vanligare än förekomst 

med 80 % bortfall. Norstedts (1982) undersökning inom samma forskningsprojekt 

studerade flera variabler, däribland bortfall av –r. I hennes material var bortfallet av –r i 

presens så högt som omkring 90 %. Exempel: ”Han spring fort”. 

3. Det norrländska verbet he 

Används verbet he eller utnyttjas de standardsvenska verben sätta, ställa, lägga? I 

Kärrlanders (2006) material som insamlades bland elever som bara gått en termin i skolan 

fanns förekomster av häva i tre tempus; presens, preteritum och perfekt.  

Exempel: ”He den där på bordet, sen he du på teven”. 

4. Subjektsform på pronomen även i objektsställning 

Realiseras pronominella objekt med subjekts- eller objektsform? I Eklunds (1982) 

undersökning bland elever på högstadiet, gymnasiet och folkhögskola i Luleå uppgav 90 

% av de svarande att de själva använde han som objekt och en stor del av de övriga sa att 

de kände till fenomenet. Hon som objekt förekom också, men bara mellan 55 och 70 % 

av informanter uppgav att de använde subjektsformen hon i objektsställning. En stor del 

av de som uppgav att de inte använde det själva kände dock till att hon användes i 

objektsställning. Exempel: ”Jag gav den till han.” 

5. Uttal av /ö/, grad av öppenhet 

Realiseras /ö/ öppet som i standardspråkligt öra, [œ], eller slutet som i standardspråkligt 

öga, [ø]? Förekommer även [ɵ], där /ö/ drar mot /u/?
4
 Enligt Johanssons (1982) 

undersökning var ö-ljudet i centralsvenska dialekter öppnare än det i nordsvenska 

dialekter. 

6. Int som negation 

Realiseras negationen som [inte] eller [int]? Norstedt (1982) undersökte som tidigare 

nämnts ett antal variabler, däribland int som negation. Hennes resultat blev att både int 

och inte förekom, med 43 int mot 34 inte i materialet.  

                                                 
4
 Se http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/vowels.html för att lyssna på vokalerna. 
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4. Resultat av enkätsvar 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av enkäterna med utgångspunkt i 

gymnasievalet, de attityder som framkommit i svaren och en sammanställning av 

informanternas svar baserat programval på gymnasiet. Detta görs sett ur två perspektiv; dels 

utifrån informanternas attityder, och dels utifrån de program informanterna sökt på gymnasiet. 

 

Här nedan följer en sammanställning enkätsvaren. Kategorin ”Vet ej” inkluderar inget svar 

om inget annat anges. 

 

 

Figur 2. Antal informanter: fördelning utifrån kön, boendeort och föräldrars ursprungsort. 

 

Som kan utläsas av figur 2 bor 36 av totalt 48 informanter, en stor majoritet, i Lycksele stad. 

10 av informanterna bor i olika byar i anslutning till orten, från några kilometer utanför upp 

till tre mil utanför. Många av informanterna bor i två hushåll, men oftast bor båda föräldrarna 

i Lycksele eller i en by. Två informanter bor i två hushåll, ett i Lycksele och ett i en by. 

Eftersom jag tror att boende i staden eller på landsbygden påverkar informanterna olika har 

jag valt att ta upp dessa två informanter enskilt. 

 

Många av informanterna har föräldrar som kommer från Lycksele, och en stor del har 

föräldrar som kommer från Västerbotten. Det är endast en informant som har båda föräldrarna 
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hemmahörande i kategorin ”Övriga Sverige eller utomlands”. Övriga ungdomar har en 

förälder som är uppväxt i Lycksele med omnejd eller i Västerbotten, och en förälder som är 

inflyttad från övriga Sverige eller utomlands. 

 

4.1 Attityder 

Attitydundersökningen var den del som gav de uttrycksfullaste svaren. Informanternas känslor 

gentemot Lycksele, dialekten och den fortsatta användningen av densamma avspeglade 

många starka känslor. 

 

I enkäten ställde jag frågan ”Vill du bo kvar i Lycksele när du gått ut skolan?”. Svaren på 

denna fråga var oerhört färgstarka, och varierade från ”Herregud nej!” till ”Det vill jag för jag 

trivs i Lycksele”. Som kan utläsas av figur 3 svarade majoriteten att de ville lämna Lycksele, 

och anledningen till detta var för att de ville se sig om i Sverige och i världen. Ett fåtal ville 

stanna i Lycksele, och ytterligare några kunde tänka sig att stanna om det fanns arbete. Några 

informanter svarade också att de hade delade känslor, att de ville stanna för att familjen och 

släkten fanns där, men att de även ville göra något annat. En av informanterna sammanfattade 

det hela med orden ”Lycksele finns alltid kvar ändå” (#9). 

 

 

Figur 3. Attityd till orten, upplevt dialektanvändande och -förståelse samt fortsatt 

användning. 
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När det gäller hur mycket dialekt som talas har majoriteten av informanterna, totalt 40 

stycken, uppgett att de talar dialekt i någon utsträckning. 3 informanter uppgav att de inte 

talade dialekt alls, och 5 svarade vet ej. De tre som uppgav att de inte pratade dialekt hörde 

alla tre till kategorin ”vill lämna Lycksele efter avslutade studier”. 

 

En av informanterna vidhåller genomgående att dialekt inte förekommer hennes tal, och 

därför finns det ingen möjlighet att kunna fortsätta prata dialekt heller. En annan av 

informanterna säger sig inte prata dialekt vid en direkt fråga, men säger att andra har talat om 

för henne att hon pratar dialekt. Samma informant skriver också att dialekt används hela tiden, 

men mest när man umgås med släkten, och att hon nog kommer att fortsätta prata dialekt 

eftersom ”den sitter i ryggmärgen” (#24). Den tredje informanten som uppger sig inte tala 

dialekt säger att han inte pratar dialekt, men motsäger samtidigt det påståendet när han uppger 

att han använder dialekt ”nästan aldrig” (#26). Detta antyder att han i vissa fall ändå talar 

dialekt. Denna informant är också den som har uttryckt den tydligaste önskan om att lämna 

Lycksele. Han har planer på att bege sig utomlands för att arbeta efter gymnasiet. 

 

På frågan om informanterna ville fortsätta prata dialekt svarade 29 ja, 6 svarade nej, 5 svarade 

varken ja eller nej och 8 visste inte.
5
 Dialektanvändning hos informanterna, nuvarande och 

framtida, diskuteras senare i detta avsnitt utifrån kön och programval. 

                                                 
5
 Som ”varken ja eller nej” har jag betraktat ”inget jag bestämmer” (#27) och ”det ser jag väl då” (#41). 
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Figur 4. Pojkar och flickors dialektanvändning och fortsatta användning. 

 

Som kan utläsas av figur 4 är det fler flickor än pojkar i materialet som säger sig vara 

dialekttalare i någon mån, och fler flickor än pojkar svarade också att de inte talade dialekt. 

Alla flickor som uppgett att de talade dialekt ville dock inte fortsätta göra det. 13 flickor ville 

fortsätta tala dialekt, medan fyra sa att de inte ville fortsätta tala dialekt. Pojkarna som talade 

dialekt ville däremot fortsätta med det, och bara en visade någon form av osäkerhet och 

svarade att han kanske skulle fortsätta tala dialekt om han flyttade. Anledningen till att fler 

flickor än pojkar svarade ja eller nej på dialektfrågorna var att dessa frågor var bland de sista i 

enkäten, och pojkarna övergick förhållandevis tidigt till att svara ”vet inte” eller bara lämna 

tomt eftersom enkäten var för lång att orka svara på.
6
 

                                                 
6
 Ett uttalande som jag baserar på det faktum att suckar och uppgivna viskningar började höras i klassrummen så 

snart många vänt på första sidan i enkäten. 
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Figur 5. Tillfällen när informanterna uppger att dialekt talas och när dialekt är det enda 

sättet att tala. 

 

I enkäten ställde jag en fråga om när informanterna talade dialekt, och jag följde även upp det 

med en fråga om det fanns tillfällen när dialekt var det enda sättet att tala. Svaren på denna 

fråga finns sammanställda i figur 5. De flesta av de som svarat har uppgett att de talar dialekt 

hela tiden, oavsett tillfälle. Av de informanter som uppgett att de talar dialekt främst i vissa 

sammanhang verkar samtal med äldre och släktingar vara vanligast. Mor- och farföräldrar hör 

till både kategorierna ”släkt” och ”äldre”, men har samlats under kategorin ”äldre” här. 

 

De tillfällen när dialekt är det enda sättet att tala verkar vara få, då kategorin ”aldrig” är den 

största. När man talar med äldre som har en väldigt bred dialekt är dock dialekten det enda 

sättet att kunna svara på, och när man talar med jämnåriga dialekttalare kan man dras med och 

tala bredare själv. Det går att utläsa ur svaren att dialekt är ett sätt man kan välja att tala på, 

men det är sällan det enda möjliga sättet att tala på i en given situation. 

 

Något som visar sig i materialet är att dialekt verkar ha en särskild betydelse för vissa av 

informanterna. Att tala dialekt är att tala på ett annat sätt än vad som är naturligt, varför 

”dialekt” kan vara det enda sättet att tala när någon inte förstår vissa ord man använder, eller 

något man talar med vänner eller släktingar som bor i andra delar av Sverige. 
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En av informanterna har skrivit att det finns tillfällen när man inte kan tala dialekt, t.ex. när 

man har prov i svenska, då måste man tona ner sin dialekt. Det kan tolkas som att man i 

formella situationer inte kan tala dialekt utan måste anpassa sitt sätt att tala för att vara mer 

standardspråklig. En annan informant skriver att dialekt är det enda sättet att tala när man 

pratar om gamla saker. Hon har inte utvecklat resonemanget, men det kan tolkas som att 

dialekt för henne är kontextbundet.
7
 

 

 

Figur 6. Attityder till Lycksele och dialekten bland informanter med inflyttade föräldrar. 

 

I materialet finns 15 informanter som har en eller två föräldrar som är långdistansflyttare. 

Deras enkätsvar finns sammanställda i figur 6. Med långdistansflyttare menas att de inte är 

inflyttade från Västerbotten, utan från Norrbotten, södra delarna av Sverige eller att de är 

födda och uppvuxna utomlands. Av dessa 15 informanter säger sig fyra vilja stanna i Lycksele 

efter gymnasiet, varav två säger att de stannar om det finns jobb. Övriga 11 vill flytta, 

antingen till Umeå eller längre söderut till den stad där övriga släktingar bor. Av totalt 15 

informanter har 12 bott hela sitt liv i Lycksele, medan två har bott i Lycksele sedan 

småbarnsåren (1–2 års ålder) och en flyttade till Lycksele 2009 (#45). 

 

I fråga om dialektanvändning säger 12 informanter att de talar dialekt, två uppger att de inte 

talar dialekt, men en av dem inflikar att andra brukar säga att hon talar väldigt mycket dialekt 

                                                 
7
 Själv kan jag inte prata om jordbrukstermer eller vidskepligheter som vittra (ett övernaturligt skogsväsen) utan 

att prata väldigt bred dialekt.  
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(#24). Av de 12 som uppgett att de talar dialekt säger 11 att de vill fortsätta med det. Även 

den av informanterna som på den tidigare frågan uppgav att hon inte pratade dialekt säger att 

hon vill fortsätta, eftersom ”det sitter i ryggmärgen” (#24). Det motsatta förekommer också 

när en informant (#45) säger att han kommer att sluta prata dialekt när han flyttar för att 

studera på universitet. En av informanterna kontrade frågan om fortsatt dialektanvändning 

med kommentaren ”inget jag bestämmer ju” (#27). Eftersom jag inte visste hur jag skulle 

klassificera detta svar placerades det i kategorin ”inget svar”. 

 

4.2 Gymnasievalet 

De planer som informanterna har för de närmaste fem åren kan sägas avspegla de attityder 

som de har gentemot Lycksele och den egna dialekten. Huruvida informanten flyttar för att 

läsa gymnasiet på annan ort eller vill stanna i Lycksele efter studierna har olika inverkan på 

hur informanten väljer att profilera sig genom sitt tal och sin attityd gentemot sin uppväxtort. 

 

Informanterna går i klass 9 och har gjort sina val för gymnasiet, vilket gör det intressant att 

undersöka vilka program de valt, och om valet av teoretisk eller praktisk inriktning kan 

påverka attityden till dialekten och attityden till Lycksele. 

 

 

Figur 7. Informanternas planer för framtiden. 
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I figur 7 kan man utläsa att 28 av 48 informanter har valt ett teoretiskt, studieförberedande 

program på gymnasiet, medan 20 har valt ett praktiskt, yrkesförberedande program. 

Majoriteten av informanterna har valt att stanna för att läsa gymnasiet i Lycksele, medan 10 

informanter har valt att söka sig till Umeå som är närmaste större ort. 2 informanter har valt 

att söka sig till andra orter i Västerbotten och 4 informanter gav inget svar på var de ville läsa 

gymnasiet. De som valt att söka sig till Umeå har gett svar som indikerar att de vill bort från 

Lycksele, som de kallar allt från ”tråkig” till ”håla”. Programval och på vilken ort man valt att 

läsa gymnasiet diskuteras senare i detta avsnitt. 

 

Jag ställde även frågan om vad informanterna ville göra efter avslutade studier, alltså efter 

gymnasiet. 18 svarade ”studera”, och 16 svarade ”arbeta”. Övriga var osäkra, ville satsa på 

idrottskarriär eller ta ett sabbatsår innan de också ville börja studera. För att få en uppfattning 

om vad informanterna tänkt göra senare i livet frågade jag vad de skulle vilja arbeta med. 

Många var osäkra, medan andra var väldigt säkra på vad de ville göra. 

 

I sammanställningen blev det tydligt att antalet informanter som svarat att de ville studera 

efter gymnasiet var fler än de som svarat att de ville ha ett arbete som krävde utbildning vid 

högskola eller universitet. Bland de yrken som jag valt att kategorisera som att de kräver 

högskoleutbildning finns polis, lärare, arkitekt, jurist och läkare. Yrken som inte kräver 

utbildning vid universitet eller högskola har jag bedömt vara bl.a. snickare, fotograf och 

lastbilschaufför. Jag har även valt att klassa egen företagare som ett yrke som inte kräver 

högskoleutbildning. Detta kan diskuteras, men anledningen är att de som svarat att de vill bli 

egna företagare har sagt att de vill arbeta efter gymnasiet, inte studera vidare. Fotbollsproffs 

eller -tränare har även fallit under ej universitetsutbildning. 

 

Anledningen till varför fler svarat att de vill ha ett yrke som inte kräver högskoleutbildning 

när de flesta har uppgett att de vill läsa på högskola eller universitet beror nog på att svaren 

inte följer det mönster man skulle kunna förvänta sig. De som svarat att de inte vet vad de vill 

göra efter gymnasiet har i ett flertal fall skrivit vad de vill arbeta med, och de som svarat att 

de vill studera har i ganska många fall svarat att de inte vet vad de vill arbeta med. Det finns 

dock fall där informanten skrivit att han eller hon sökt till ett teoretiskt program, vill studera 

efter gymnasiet och vill bli läkare, och även informanter som svarat att de sökt praktiska 

program, vill arbeta efter gymnasiet och vill bli lastbilschaufförer eller snickare. 
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En annan fråga jag ställde var vad informanterna trodde de skulle göra om fem år. 20 svarade 

att de trodde att de skulle studera, 16 hoppades ha ett arbete, 5 ville ägna sig åt andra 

aktiviteter (som exempel nämndes ”ta det lugnt”, ”festa” och ”spela WoW”
8
) och övriga 7 

visste inte vad de ville göra. 

 

 

Figur 8. Inställningen till den egna dialekten och till Lycksele bland elever som sökt praktiskt 

program. 

 

20 informanter har som nämndes tidigare svarat att de vill läsa praktiskt program på 

gymnasiet, och deras svar angående dialekten och önskan att stanna i Lycksele finns i figur 8. 

Av de 20 informanter som har sökt praktiskt program uppger 14 att de talar dialekt i någon 

utsträckning, medan två säger att de inte talar dialekt. 13 vill fortsätta tala dialekt och 3 har 

varken svarat ja eller nej.
9
 Eftersom det finns många olika typer av praktiska program, och 

möjligheten till att läsa ett praktiskt program på annan ort också finns, är det en heterogen 

grupp som svarat på om de vill stanna i Lycksele eller inte. De som vill läsa ett praktiskt 

program på annan ort vill inte tillbaka till Lycksele efter gymnasiet, och en del av de som vill 

läsa gymnasiet i Lycksele har uppgett att de efter studierna vill ut och se världen innan de slår 

sig till ro någonstans. 

 

                                                 
8
 Förkortning av World of Warcraft, det absolut största onlinespelet i skrivande stund med ungefär tio miljoner 

registrerade spelare.  
9
 Jag har klassat t.ex. ”det blir som det blir” (#7) och ”det ser jag väl då” (#41) som ”varken ja eller nej”.  
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Figur 9. Inställningen till den egna dialekten och till Lycksele bland elever som sökt teoretiskt 

program. 

 

Figur 9 visar de 28 informanter som sökt teoretiska program på gymnasiet. Majoriteten 

uppger sig vara dialekttalare, men två tredjedelar av de som talar dialekt säger att de bara talar 

lite dialekt. Hälften av de som vill läsa teoretiska program säger att de vill fortsätta tala 

dialekt, vilket är lite mindre än motsvarande siffra för informanter som sökt praktiska 

program. Den stora skillnaden mellan informanter som sökt praktiskt och teoretiskt program 

visar sig på frågan om att stanna eller lämna Lycksele efter avslutade studier. Bara en av 

informanterna som sökt teoretiskt program säger sig vilja stanna i Lycksele efter studierna, 7 

har delade känslor och 18 informanter säger rakt nej. 

 

Om man läser ett teoretiskt program på gymnasiet i Lycksele och vill vidareutbilda sig finns 

det nästintill inga möjligheter till detta på orten, utan man måste flytta till Umeå eller någon 

annan universitetsstad för att kunna läsa på högskola eller universitet. När man söker ett 

teoretiskt program är man högst medveten om vilka möjligheter som finns till utbildning på 

orten, och även om arbetssituationen för den som inte vidareutbildat sig eller har gått en 

praktisk utbildning. Att läsa ett teoretiskt program innebär alltså i förlängningen att man 

måste flytta för att utbilda sig eller få ett arbete. 
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Figur 10. Informanter som vill läsa gymnasiet på annan ort. 

 

Som högstadieelev i Lycksele är det normala att man fortsätter till gymnasiet i Lycksele och 

flyttar först efter studenten. Trots det har 12 informanter av totalt 48 uppgett att de vill läsa 

gymnasiet på annan ort, 10 i Umeå och två på övriga orter i Västerbotten. Som kan utläsas av 

figur 10 säger 10 av dessa informanter att de talar dialekt i någon utsträckning, en talar inte 

dialekt och en vet inte.  6 informanter vill fortsätta prata dialekt, två säger att de kanske vill, 

och två säger bestämt nej. Den ena för att dialekten är något hon är väldigt medveten om och 

vill arbeta bort, och den andra säger att dialekten kommer att mildras när han flyttar för att 

studera på universitet. Det är bara en av informanterna som uppgett att han vill stanna i 

Lycksele efter gymnasiet, trots att han sagt att han vill läsa gymnasiet i Umeå. Han vill stanna 

”för man har alla vänner här” och avslutar med ”älskar Lycksele” (#46). 

 

Var man vill läsa på gymnasiet kan alltså ha viss påverkan på viljan att fortsätta tala dialekt, 

men gymnasieorten påverkar i störst utsträckning om man vill stanna på orten eller inte. 

Precis som med informanterna som sökt teoretiska program har informanterna som sökt 

gymnasiet på annan ort garderat sig och sagt att de talar lite dialekt istället för att säga att de 

antingen talar mycket eller ingen dialekt. Bara hälften av informanterna säger att de vill 

fortsätta tala dialekt, vilket är lägre än den motsvarande siffran för alla informanter (se figur 

3). Det är samma andel som för informanterna som sökt teoretiska program. 
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4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en övervägande del av informanterna i enkäterna 

har svarat att de talar dialekt i någon utsträckning, och att de allra flesta vill fortsätta med 

detta även senare i livet. Ett fåtal vill stanna i Lycksele efter avslutade studier, och nästan alla 

av dessa återfinns bland de som vill läsa ett praktiskt program på gymnasiet. 

 

Fler flickor än pojkar säger sig vara dialekttalare i någon mån, men fler pojkar uppger att de 

vill fortsätta tala dialekt senare. Endast en pojke säger att han vill sluta tala dialekt, medan 

fyra flickor säger att de vill sluta tala dialekt. 

 

Bland informanter med inflyttade föräldrar säger sig majoriteten tala dialekt i någon 

utsträckning, och de allra flesta vill också fortsätta med det. Nästan en tredjedel av 

informanterna med inflyttade föräldrar säger sig vilja stanna i Lycksele efter avslutade studier. 

 

De informanter som sökt praktiskt program vill till övervägande del fortsätta tala dialekt, och 

omkring hälften vill stanna i Lycksele efter gymnasiet. Motsvarande siffror för teoretiska 

program är att hälften säger att de vill fortsätta tala dialekt, medan bara en av informanterna 

som sökt teoretiskt program säger att den vill stanna i Lycksele efter studierna.  
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5. Resultat av inspelningarna 

I detta avsnitt redovisas resultatet av undersökningen av de språkliga variabler som 

presenterades i avsnitt 3.3 ovan. Variablerna kopplas till det inspelade materialet och studeras 

utifrån kön, programval och gymnasieort samt undersöks variabel för variabel och även 

utifrån de enskilda informanterna. 

 

5.1 Informanterna 

Inspelningarna som är utgångspunkt för detta resultatkapitel genomfördes i direkt anslutning 

till enkätundersökningen i kapitel 4. Informanterna fick först svara på enkäten, och för att 

tillgodose de etiska riktlinjerna fick eleverna möjlighet att kryssa i en ruta om de ville ställa 

upp på en inspelning efter enkäten, vilket 6 elever gjorde. Namnen som används på 

informanterna är fingerade. 

 

Informant A, hädanefter kallad Anton, är en pojke som bor i Lycksele sedan några år tillbaka. 

Hans föräldrar kommer från övriga delar av Västerbotten och är alltså inte långdistansflyttare. 

Han vill läsa ett teoretiskt program på gymnasiet och vill göra det i Lycksele. Han säger sig 

vara dialekttalare och vill fortsätta tala dialekt eftersom han tycker om den. Efter avslutade 

studier kan han tänka sig att bo kvar i Lycksele om det finns arbete. 

 

Informant B, hädanefter kallad Beata, är en flicka som är uppväxt Lycksele med sina föräldrar 

som flyttat hit från övriga delar av Västerbotten. Hon vill läsa ett teoretiskt program på 

gymnasiet i Lycksele, men vill efter avslutade studier se sig om i andra delar av Sverige. Hon 

säger sig vara dialekttalare, men också att hennes dialekt ”kommer och går”. Dialektgraden 

beror på vem hon umgås med och hur hon känner för att uttrycka sig. Hon är stolt över sin 

dialekt och vill fortsätta prata den även senare i livet. 

 

Informant C, hädanefter kallad Carolin, är en flicka som bor och är uppväxt i Lycksele med 

sina föräldrar. Hon är den enda informant i materialet som har två föräldrar som är 

långdistansflyttare. Hon har släkt i övriga Sverige och uppger att hon brukar hälsa på dem och 

då förändras hennes dialekt, men hon talar även samma dialekt som sina klasskompisar 

eftersom ”man hör det varje dag”. Hon vill läsa ett teoretiskt program på gymnasiet och vill 

göra det i Lycksele, men efter studierna vill hon flytta eftersom Lycksele är en ”grymt tråkig 
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stad”. Hon tror att hon kommer fortsätta tala dialekt även senare eftersom ”det är svårt att 

sluta när man väl börjat”. 

 

Informant D, hädanefter kallad Desirée, är en flicka som bor i Lycksele med sina föräldrar 

som är uppväxta i olika byar utanför Lycksele. På gymnasiet vill hon läsa ett teoretiskt 

program, och detta vill hon inte göra i Lycksele. Hon uppger att hon talar lite dialekt, men hon 

tänker mycket på den och vill sluta tala dialekt när hon flyttar. Efter gymnasiet vill hon inte 

återvända till Lycksele. 

 

Informant E, hädanefter kallad Erik, är en pojke som bor i Lycksele med sina föräldrar som är 

uppväxta i Lycksele och i Västerbotten. Han vill läsa ett teoretiskt program på gymnasiet, och 

detta vill han inte göra i Lycksele. Han uppger sig tala lite dialekt, men har fått höra att han 

inte talar så mycket dialekt. Efter avslutade studier vill han inte bo kvar eftersom han är ”så 

less på den här staden”, men han tror att han kommer fortsätta tala dialekt även senare i livet 

eftersom han är uppväxt med dialekten. 

 

Informant F, hädanefter kallad Filip, är en pojke som bor i Lycksele med sina föräldrar som är 

uppväxta i Lycksele och Västerbotten. Han vill läsa ett teoretiskt program på gymnasiet, och 

detta vill han göra i Lycksele. Huruvida han talar dialekt vet han inte, utan säger sig vara 

uppväxt med sättet han talar på. Ett senare svar innebär dock att han uppfattar sig tala dialekt 

eftersom han vill fortsätta med det. Han har delade känslor inför en eventuell flytt från 

Lycksele eftersom alla minnen finns där. 

 

5.2 Variablerna 

I detta avsnitt har de variabler som presenterades i avsnitt 3.3 kopplats till det inspelade 

materialet och sammanställts. 

 

5.2.1 Sje-ljudet 

Sje-ljudet i informanternas tal realiseras hos de allra flesta informanterna som [ʂ]. Undantaget 

är Carolin som istället har ett tydligt [ʃ]-ljud. Carolin har som nämndes i avsnitt 5.1 två 

föräldrar som är långdistansflyttare. Hennes realisering av sje-ljudet som [ʃ] kan bero på att 

hennes föräldrar talar på ett annorlunda sätt eller att hon genom kontakt med sin släkt i södra 

delarna av Sverige fått ett annat sje-ljud. Orsakerna till varför hennes sje-ljud realiseras på ett 
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annat sätt än övriga informanters är svårt att fastställa säkert, men hon har andra 

förutsättningar än de övriga dialektmässigt sett. Desirée som sade sig vilja sluta tala dialekt 

hade en väldigt tydlig realisation av sje-ljudet som [ʂ], precis som Anton, Beata, Erik och 

Filip. Ingen av informanterna uppvisade ett mellan- eller sydsvenskt [ɧ]. 

 

Lindblad (1982) kom fram till att [ʂ] var den vanligaste realisationen av sje-ljudet i 

västerbottniska dialekter, vilket stämmer bra överens med mitt resultat. Carolins mjukare sje-

ljud beror då på att hon har haft återkommande kontakter med andra dialekter. 

 

5.2.2 Bortfall av r–ändelse i presens 

Denna variabel är ett norrländskt fenomen, och bortfallet av r–ändelsen borde därför markera 

en tillhörighet till den dialektala gemenskapen. Bortfall av –r förekom hos alla informanter, 

men i varierande grad som framgår av tabell 1 nedan. Alla informanter växlade mellan 

förekomst och bortfall av –r, men Erik och Filip använde bara r–ändelsen när det följdes av 

ett det eller den som objekt och när objektet anslöt enklitiskt till verbet (ståre – Erik, äre – 

Filip). Anton var den enda av de manliga informanterna som växlade till r–ändelse utan 

enklitiskt objekt (använder – Anton). Flickorna växlade mellan förekomst och bortfall av –r, 

men i olika utsträckning. 

 

Som kan utläsas av tabellen och som tidigare nämnts växlade andelen bortfall och 

förekomster hos flickorna. Beata hade 75 % bortfall av –r, medan Carolin hade strax under 40 

% bortfall. Desirée hade strax under 60 % bortfall av r–ändelsen. Om bortfall av –r är ett 

typiskt norrländskt fenomen kan man här märka att alla flickorna i någon utsträckning är 

norrländska, men att det varierar mellan dem. Pojkarna i sin tur är genomgående mer 

norrländska än flickorna. 
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Tabell 1. Informanternas användning av r–ändelse på verb i presens. 

Informant Verb i presens utan –r Verb i presens med –r Fördelning av bortfall 

resp. förekomst  

Anton öppna, kasta, ä, tyck, het, 

ä, ta 

använder, ståre 7/2 

Beata kasta, het, ä, hitta, ä, läs, 

stå, bli, kasta 

läser, tänker, var  9/3 

Carolin ä, gå, ä, hitta, öppna säger, hostar, vrider, 

hostar, har, hostar, blir, 

kastar 

5/8 

Desirée jaga, inse, tyck, ä, få, ä, 

jaga, ä, hitta, bli 

äre, läser, höjer, försöker, 

öppnaren, ståre, kastar 

10/7 

Erik stå, höj, se, ä, ä, stå, ä, ä, 

säg, öppna, tro, gå, prata, 

tro, känn, tyck, prata 

ståre, ståre  17/2 

Filip säg, vrid, hosta, få, gilla, 

ä, kasta 

äre, äre  7/2 

 

I både Hene & Holmgrens (1982) och Norstedts (1982) undersökning var bortfall av –r 

betydligt vanligare än förekomst, med 80 respektive 90 % bortfall. Bara pojkarna kommer i 

närheten av dessa siffror med omkring 80 % bortfall hos Anton och Filip medan Erik hade 

nästan 90 % bortfall. Flickorna med 40, 60 respektive 75 % bortfall är i jämförelse med både 

pojkarna och de tidigare undersökningarna väldigt standardspråkliga. Att flickorna är 

standardspråkliga stämmer dock överens med sociolingvistiska principer som säger att 

kvinnor är mer standardspråkliga än män, och kan även kopplas till att alla flickor vill lämna 

Lycksele efter studierna medan pojkarna är mer positiva till att stanna. 

 

5.2.3 Det norrländska verbet he 

Verbet he omnämns i enkäterna när jag har bett informanterna säga något som representerar 

dialekten. Det är något som av många av informanterna ser som typiskt norrländskt, men trots 

det att he omnämnanden i enkäterna förekommer det inte i inspelningarna. I Kärrlanders 

(2006) undersökning förekom he i alla tre tempus, och jag hade förväntat mig åtminstone 

någon förekomst i det inspelade materialet. 
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5.2.4 Subjektsform på pronomen även i objektsställning 

Endast Carolin har med både objekt och subjekt i sitt återberättande och då förekommer båda 

formerna blandat. Förekomsten av objekt kan ha att göra med val av stripp, eller möjligtvis 

utförlighet hos informanten. Att Carolin använder subjektsform på pronominellt objekt är 

ganska oväntat med tanke på att hon inte har några förekomster på andra typiskt norrländska 

språkdrag, men eftersom hon uppger sig tala dialekt kan man tänka sig att det är på denna 

punkt hon utmärker sig som dialekttalare. Carolin använder dock inte genomgående 

subjektsform på pronominella objekt, utan använder även objektsformen omväxlande. 

 

Carolin: då säger doktorn åt han att han ska vrida på huvudet och hosta  

asså bort ifrån honom 

 

Anledningen till varför Carolin växlar mellan subjekts- och objektsform på pronominellt 

objekt skulle kunna tolkas som att hon befinner sig i två grupper samtidigt, dels den grupp 

som hon umgås med dagligdags, de som talar Lycksele-dialekt
10

, och dels en grupp som talar 

mer standardspråkligt och som har koppling till övriga Sverige, inte bara Lycksele. 

 

I Eklunds (1982) material var subjektsform på pronominella objekt det vanligaste, med 90 % 

rapporterad användning vid han och mellan 55 och 70 % rapporterad användning vid hon. I 

mitt material förekommer belägg på denna variabel enbart hos en informant och jag har därför 

valt att inte redovisa några procenttal här. Några direkta jämförelser med tidigare studier kan 

därför inte göras för denna variabel. 

 

5.2.5 Uttal av /ö/ – grad av öppenhet 

Det fanns vissa skillnader mellan informanterna vad gällde uttalet av /ö/. Av resultatet i tabell 

2 kan utläsas följande: två informanter, Desirée och Filip, använde enbart [ø], medan två 

informanter, Anton och Erik, använde övervägande [ø], men ett fåtal [œ]. Beata använde [œ] 

vid två tillfällen och [ø] vid ett tillfälle, medan Carolin använde [ɵ] vid två tillfällen och [œ] 

vid ett tillfälle. 

                                                 
10

 Även kallad Lycksele-bondska och Lyckselemål.  
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Tabell 2. Förekomster av [ø], [œ] och [ɵ] hos informanterna.
11

 

Informant Förekomst [ø] Förekomst [œ] Förekomst [ɵ] 

Anton 6 2 – 

Beata 1 2 – 

Carolin – 1 2 

Desirée 10 – – 

Erik 5 1 – 

Filip 4 – – 

 

Johansson (1982) konstaterar att utifrån hennes material är ö-ljudet öppnare i de 

centralsvenska dialekterna, medan det i nordsvenskan rör sig om ett slutnare ö-ljud. 

Öppningsgraden mellan de tre undersökta ö-ljuden är [ø] som det mest slutna ö-ljudet, [œ] 

som nummer två, och [ɵ] som det öppnaste ö-ljudet. 

 

[ø] är det ö-ljud som finns i det standardspråkliga /ö:ga/. Det är det ö-ljud som förknippas 

starkast med norrländskan, och som dialekttalare är det en av de svåraste delarna att ”öva 

bort” om man vill sluta tala dialekt. Att Desirée och Filip båda använder [ø] genomgående 

skulle alltså kunna betyda att de är de mest dialektala informanterna i inspelningarna, medan 

Carolin som inte har en endan förekomst av [ø] borde vara den minst dialektala. Tre av 

informanterna, Anton, Beata och Erik, växlar mellan [ø] och [œ], och hos Anton och Beata är 

det vad jag skulle vilja kalla öra-principen som orsakar det öppnare ö-ljudet. Kombinationen 

/ö/ + /r/ ger i normalfallet ett öppnare ö-ljud, som i det standardspråkliga /ö:ra/, och hos både 

Anton och Beata är det /ö/ + /r/ som är fallet när det blir [œ], det öppnare ö-ljudet. Carolin är 

den enda av informanterna som använder det mellan- och sydsvenska [ɵ]. Det kan inte 

uteslutas att hennes avvikande ö-ljud beror på att hon har släkt och vänner i Syd- och 

Mellansverige och genom kontakten med dem har hon en annan realisation av ö-ljudet än 

övriga informanter. 

 

5.2.6 Int som negation 

Int är en negation som förknippas med norrländska och finlandssvenska dialekter. Den 

förekommer mycket riktigt som negation i det inspelade materialet, men inte uteslutande. Inte 

och int förekommer både var för sig och tillsammans hos informanterna. 

                                                 
11

 Som tidigare nämnts, http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/vowels.html för att lyssna på vokalerna. 
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Tabell 3. Förekomster av inte respektive int hos informanterna. 

Informant inte int 

Anton – 1 

Beata 1 1 

Carolin 2 – 

Desirée 1 1 

Erik – 2 

Filip – 1 

 

Som utvisas av tabell 3 använder Carolin enbart inte, Beata och Desirée använder inte och int 

omväxlande (dock kan man märka i inspelningarna att inte förekommer när de läser ordagrant 

vad som står i strippen
12

, medan int förekommer i naturligt tal) och pojkarna använder enbart 

int som negation (oavsett om det är uppläsning eller naturligt tal). 

 

I Norstedts (1982) material växlade informanterna också mellan inte och int, men då oavsett 

kön på talaren. Totalt i materialet förekom 77 negationer, varav 43 var int och 34 var inte. Int 

var alltså i knapp majoritet, vilket också är fallet i mitt material med 6 int mot 4 inte. Int är en 

typisk norrländsk och finlandssvensk arkaism, och genom att använda den markeras 

geografisk tillhörighet hos talaren. Att två av flickorna båda växlar till inte när det handlar om 

uppläsning kan också tänkas markera precis som nämndes i avsnitt 4.1 att dialekt är 

kontextbundet. Dialekt kan användas i vardagliga situationer, men standardspråk är det som 

passar bäst i en formellare situation.  

                                                 
12

 Den stripp som de båda läste var Nemi, nummer 4 på bilaga 1.  
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5.3 Sammanfattning 

Fem av de sex undersökta variablerna återfanns i det inspelade materialet. Det förekom stor 

variation mellan variablerna och även mellan informanterna. Carolin och Desirée utmärkte sig 

i materialet, detta eftersom Carolin med sina två inflyttade föräldrar uppgav sig tala dialekt, 

och även gjorde det sett utifrån vissa variabler. Hon var dock samtidigt ganska mycket 

standardspråkligare än de övriga informanterna på en del punkter, t.ex. uttal av /ö/. Desirée 

skrev i enkäten att hon tänkte mycket på sin dialekt, och eftersom hon ska läsa gymnasiet på 

annan ort hade hon börjat förändra sitt språk för att bli mer standardspråkligt, åtminstone sett 

utifrån vissa variabler. 

 

Växling mellan standardspråk och dialekt förekom hos alla sex informanter, men till 

övervägande del hos flickorna. Pojkarna var i materialet mer dialektala än flickorna på 

samtliga undersökta variabler.
13

 Även om alla informanter utom två uppgav att de ville flytta 

efter avslutade studier kunde det inte märkas några tydliga skillnader hos några andra 

informanter än Carolin och Desirée. Detta tas upp och diskuteras i avsnitt 6.1.1 nedan. 

  

                                                 
13

 Utom vad gällde subjektsform på prepositionella objekt då endast Carolin hade förekomster av detta. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat mot bakgrund av de frågeställningar som 

varit vägledande för arbetet. Avslutningsvis kommer ett avsnitt med förslag till vidare 

forskning samt ett slutord. 

 

6.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att dels undersöka ungdomars attityder till sin dialekt och sin 

hemort, och dels undersöka om den faktiska användningen skilde sig från den rapporterade 

användningen. Jag ville även studera hur ungdomarnas framtidsplaner påverkade 

användningen av och attityden till dialekten. Huruvida jag har uppnått att få svar på dessa 

frågor kommer att diskuteras nedan utifrån frågeställningarna som styrt arbetet. 

 

6.1.1 Finns det några skillnader i användningen av och attityden till 

dialekten jämfört med om informanten vill stanna på orten eller flytta efter 

högstadiet eller gymnasiet? 

Majoriteten av informanterna vill flytta från orten efter avslutade studier, och majoriteten vill 

också fortsätta tala dialekt. Det var inte alls vad jag förväntade mig när jag påbörjade arbetet. 

Det är endast ett fåtal som säger nej till att fortsätta prata dialekt, och bara tre informanter 

säger att de inte talar dialekt. Många säger dock att de pratar lite dialekt, något man skulle 

kunna tolka som en försiktighetsmarkering. De vill inte framställa sig som för dialektala, utan 

vill vara mer regionala, ha en norrländsk identitet istället för en Lycksele-identitet. 

 

Skillnaden i attityd och framtida användning av dialekt kan bl.a. märkas när man jämför 

informanter som sökt praktiskt med de som sökt teoretiskt program. Elever som vill gå 

praktiskt program har en positivare inställning till orten, och även till dialekten. De som sökt 

teoretiska program har en mindre positiv inställning till både dialekten och orten, och det är 

en större andel av de som sökt teoretiskt program som säger sig vilja sluta tala dialekt. Samma 

gäller för informanter som ska läsa gymnasiet på annan ort. Av dem säger hälften att de vill 

fortsätta tala dialekt, medan övriga är osäkra eller inte vill fortsätta tala dialekt. 

 

Precis som i Grönberg (2006) kunde visa i sin studie av ungdomar i Alingsås visar mina 

resultat att livsstil påverkar dialektanvändningen. Huruvida informanten valt att läsa teoretiskt 
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eller praktiskt program hör samman med hur mycket dialekt som informanten uppger sig tala. 

Att välja att läsa teoretiskt program är inte bara ett val som rör gymnasietiden, det påverkar 

även framtiden. Enligt Eriksson (2005) representerar dialekten småstadslivet för hennes 

informanter, och så verkar fallet också vara i min undersökning. Småstadslivet kan dock 

framstå som både positivt och negativt vilket bland mina resultat tydligast kommer till uttryck 

hos Carolin och Desirée. 

 

Carolin har som tidigare nämnts två inflyttade föräldrar och säger sig tala dialekt fast hon 

skiljer sig från de övriga på flera punkter, och Desirée är den av de kvinnliga informanterna 

som är mest dialektal, men hon har börjat anpassa sitt tal för att tala mindre dialekt. Jag ser 

Carolin och Desirée som två helt skilda exempel på Labovs ”acts of identity” (Labov 2010). 

Carolin vill höra till den dialekttalande gruppen eftersom hon inte vill sticka ut och vara 

annorlunda. Precis som i Erikssons material representerar dialekten här småstadsmentaliteten 

(Eriksson 2005), men för Carolin är detta inget negativt. Desirée å andra sidan säger sig tala 

lite dialekt, men har många förekomster på de variabler i talet som är svåra att ändra på, och 

färre förekomster på de variabler som man kan ändra på antingen genom att aktivt arbeta med 

dem eller genom en negativ inställning till orten. Som en av två informanter i det inspelade 

materialet ska Desirée flytta för att läsa gymnasiet på annan ort, och jag tror att detta kan vara 

anledningen till varför hennes tal skiljer sig från de övrigas. Desirée uppgav i enkäten att hon 

tänker mycket på sin dialekt och inte vill tala för brett, vilket borde påverka hennes dialekt. 

 

Desirées språkliga situation går att koppla till både Labov (2010) som nämndes i stycket 

tidigare, och även till Grönberg (2006). Eftersom Desirée ska flytta för att läsa gymnasiet på 

annan ort kan man förmoda att hon har börjat distansera sig från Lycksele, främst genom sin 

påstådda användning av dialekten, men även genom attityden till densamma. Hon är en av två 

informanter i det inspelade materialet som ska läsa gymnasiet på annan ort, men Erik ska läsa 

på en mindre ort i Västerbottens inland. Hans dialektanvändning behöver alltså inte framstå 

som ett hinder för honom på hans nya bostadsort, och därför har han inte samma behov av att 

ändra sitt sätt att tala som Desirée har. Det går att återknyta till Thelander (1983) som 

konstaterar att dialektförändring i och med en flytt hör samman med en vilja att förändras. 

Desirée har inte tvingats att flytta för att läsa gymnasiet, det är ett val hon gjort på egen hand. 

För Erik å andra sidan är dialekten inte samma ”change of context” som Andersson & 

Thelander (1994) tar upp, och därför har han inte samma behov av att förändra sin dialekt. 

Det är omöjligt att svara nu på vad som faktiskt kommer att hända vid en flytt för de båda, 
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men med tanke på de tendenser som kan utläsas av deras språk är det inte orimligt att anta att 

Desirée kommer att byta ut sin dialekt mot den regionala form som är den gällande på hennes 

nya ort, medan möjligheten finns att Erik kommer att behålla sin gamla dialekt eller kanske 

inkorporera delar av den lokala dialekten på hans nya ort. 

 

En av utgångspunkterna för min studie var att jag trodde att det skulle märkas väldigt tydligt 

på informanternas dialekt vad de ville göra efter gymnasiet, men detta har jag avfärdat under 

arbetets gång. Det är bara hos Desirée som jag kunnat utläsa några sådana tendenser, men då 

ska hon som tidigare nämnts flytta för att läsa gymnasiet. De flesta övriga informanter 

kommer att läsa gymnasiet i Lycksele innan de flyttar, vilket betyder att deras ”startsträcka” 

är längre än för Desirée. Attityd och inställning har till dialekten går att koppla till önskan om 

att läsa gymnasiet på annan ort, men då kan det handla om ett avståndstagande från orten och 

en önskan att bli något annat, inte att informanterna förändrar sin dialekt för att passa in på 

den nya orten. 

 

En annan utgångspunkt jag hade i början av arbetet var att informanter med inflyttade 

föräldrar skulle uppge att de talade mindre dialekt än de övriga, och att de om de talade 

dialekt skulle vilja sluta direkt de flyttade från Lycksele för att studera eller se världen. Detta 

har också motbevisats, och istället uppgav ungefär en tredjedel av informanterna med 

inflyttade föräldrar att de ville stanna i Lycksele efter gymnasiet, och drygt två tredjedelar 

uppgav sig tala dialekt och ville även fortsätta med det. Det kan vara fråga om Labovs ”acts 

of identity” (Labov 2010) även här, att eleverna försöker tillhöra gruppen för att passa in 

istället för att hamna utanför, och att de därigenom uppger sig tala mer dialekt än vad de gör. 

En annan möjlighet är att de här informanterna är bidialektala, att de talar dialekten när de 

befinner sig i Lycksele och talar den dialekt som övriga släkten talar när de reser för att hälsa 

på. 

 

6.1.2 Vilka språkliga variabler som är typiska för dialekten kan identifieras 

i informanternas tal, och finns det någon skillnad i frekvens mellan 

informanterna som vill stanna och de som vill lämna orten? 

I min undersökning av det inspelade materialet utgick jag från sex olika variabler som jag 

skulle försöka identifiera i informanternas språk. Fem av dem återfanns i inspelningarna och 

den sjätte omnämndes i enkäterna, vilket borde innebära att den fortfarande är en levande 
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företeelse i ungdomarnas språk. För de variabler som excerperades i materialet förekom 

variation både mellan informanter och hos enskilda informanter. 

 

De variabler jag lyckats identifiera hos informanterna är int som negation, realisation av sje-

ljudet, realisation av ö-ljudet, bortfall av r-ändelsen och subjektsform på pronomen i 

objektsställning. Inte eller int var en av de variabler förekom hos alla informanter i det 

inspelade materialet, varför den är tacksam att använda som jämförelsematerial. Carolin 

använde genomgående inte som negation, medan Beata och Desirée växlade mellan inte och 

int beroende på om negationen förekom i naturligt tal eller vid uppläsning. Alla tre pojkar 

använde genomgående int som negation. Desirée och Erik är de informanter i det inspelade 

materialet som ska läsa gymnasiet på annan ort, och det framstår inte som att det finns några 

skillnader som beror på deras planer för den närmaste framtiden. 

 

Även r-ändelsen i presens var en variabel som förekom hos alla informanter i det inspelade 

materialet. Alla informanter hade både bortfall och förekomst av –r, och de två informanter 

som hade flest förekomster av –r var Desirée och Carolin. Detta tolkar jag som ett exempel på 

Hazens (omnämns i Labov 2010) teorier om lokal och expanderad identitet. Desirée och 

Carolin hade 60 respektive 40 % bortfall av –r, medan det vanliga för västerbottniska 

dialekter enligt både Hene & Holmgren (1982) och Norstedt (1982) var 90 respektive 80 % 

bortfall av –r. Detta borde innebära att de ser sig själva som något annat än Lyckselebor, och 

kanske också mer än västerbottningar, vilket enligt Labov (2010) kan förutspå lingvistiskt 

beteende bättre eller lika bra som den attityd man har gentemot orten. 

 

6.1.3 Finns det några skillnader i attityd till och användning av dialekten 

mellan pojkar och flickor? 

I materialet har det framkommit skillnader mellan pojkar och flickor i både enkäterna och det 

inspelade materialet. Hos informanterna som svarat på enkäten framkom det att fler flickor än 

pojkar säger sig vara dialekttalare i någon utsträckning, men fler pojkar vill fortsätta tala 

dialekt senare i livet. Att fler flickor sade sig vara dialekttalare var ett oväntat resultat, men i 

ja-svaren ingår även reserverade svar, alltså att informanterna svarat att de talar lite dialekt. 

Att fler pojkar uppger att de vill fortsätta tala dialekt stämmer överens med tidigare forskning 

av bl.a. Eriksson (1997 och 2005) där hon kommit fram till att dialekt hos pojkar ses som 

något manligt, särskilt bland elever på praktiska program. 
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I det inspelade materialet var pojkarna genomgående mer dialektala än flickorna, något som 

även det stämmer överens med tidigare forskning. Bland Kärrlanders (2006) informanter, en 

grupp sjuåringar i Dorotea, var pojkarna mer dialektala än flickorna. Pojkars genomgående 

mer dialektala framtoning kan kopplas tillbaka till övergripande sociolingvistiska teorier om 

att dialekt bland pojkar och män har högre status, medan standardspråket har högre status 

bland flickor och kvinnor. Även sett utifrån Labovs (2010) ”acts of identity” är det rimligt att 

pojkar är mer dialektala om dialekt kopplas till manlighet. För att tillhöra gruppen ”män i 

Lycksele” är det rimligt att de manliga talarna blir mer dialektala än motsvarande grupp 

kvinnliga talare. 

 

6.1.4 Övriga slutsatser 

När jag i enkäten bad informanterna nämna olika tillfällen när dialekt var enda sättet att tala 

fick jag oväntade svar. Utifrån vad informanterna skrivit kunde jag utläsa att en del av dem 

menade att ”tala dialekt” var att prata på ett annat sätt än vad man gör i vanliga fall. På sätt 

och vis är det ju vad dialekt innebär – att tala på ett annat sätt än standardspråket. Jag var själv 

inte medveten om att ”dialekt” kunde ha den bibetydelsen, och jag kan inte låta bli att undra 

om det bara är eleverna i mitt material som är av den åsikten. Bolfek Radovani (2000) skriver 

i sin avhandling att lekmän och lingvister uppfattar genuin dialekt olika. Kanske finns det 

även en allmän uppfattning där dialekt har samma betydelse som hos en del av mina 

informanter. 

 

6.2 Vidare forskning och slutord 

Det finns en mängd ytterligare forskning att genomföra på det här området. Forskningen om 

ungdomars dialektalitet och deras attityder gentemot dialekter har ökat, men den är ännu inte 

lika utbredd som andra språkvetenskapliga områden. För att utveckla just det område som jag 

skrivit uppsatsen inom skulle det gå genomföra ett matched guise-test för att se vad eleverna 

svarar på frågor om sin egen dialekt, en utjämnad regional form och en standardspråklig form. 

 

Som avslutning vill jag säga att den allmänna uppfattning jag fått under detta arbete är att det 

finns en stolthet bland informanterna, något som de ger uttryck för i enkätsvaren. De skriver 

att de är stolta över sin dialekt, att de är glada att de har en dialekt och att de brukar tala extra 

mycket dialekt när de åker till större städer i södra Sverige bara för att det ska höras att de är 

riktiga norrlänningar.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Enkät  

Om du vill vara med i en kort inspelning efter du gjort enkäten, kryssa i den här rutan  

Du kommer vara helt anonym om du spelas in, och inspelningen kommer bara användas för 

min forskning.  

 

 

Vem är du?  

 

1. Förnamn?  

 

2. Pojke eller flicka? 

 

3. Ålder? 

 

4. Klass? 

 

5. Varifrån kommer din mamma?  

 

6. Vad jobbar din mamma med?  

 

7. Varifrån kommer din pappa?  

 

8. Vad jobbar din pappa med?  

 

9. Var i Lycksele bor du? Stadsdel eller by.  

 

10. Har du bott i Lycksele hela ditt liv? Om inte, när flyttade du till Lycksele?  
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Vem vill du bli?  

 

11. Vilket program vill du läsa på gymnasiet?  

 

 

12. Var vill du gå på gymnasiet?  

 

 

13. Vad vill du göra efter gymnasiet?  

 

 

 

14. Vad vill du jobba med?  

 

 

 

15. Vad tror du att du kommer göra om fem år?  

 

 

 

16. Vad tror du att du kommer göra om femton år? 

 

 

 

17. Vill du bo kvar i Lycksele när du gått ut skolan? Varför/varför inte? 
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Hur pratar du?  

 

18. Tycker du att du pratar dialekt? Om du gör det, hur mycket dialekt pratar du?  

Varför pratar du dialekt? / Varför pratar du inte dialekt? 

 

 

 

 

19. Tycker du att du förstår när någon pratar dialekt? Hur mycket eller lite dialekt förstår du? 

 

 

 

 

20. När pratar du dialekt?  

 

 

 

21. Finns det tillfällen när dialekt är det enda sättet att prata? När i så fall?  

 

 

 

22. Kommer du att fortsätta prata dialekt? Varför/varför inte?  

 

 

 

 

 

23. Skriv de tre första sakerna du tänker på när du hör Lycksele-dialekt.  

 

 

24. Skriv de tre första sakerna du tänker på när du hör Lycksele.  

 


