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Sammanfattning

I den här undersökningen tittar jag närmare på dialektutjämningen i Mora genom en studie av 
två  personers  språkliga  repertoar.  Särskilt  studeras  individuell  variation  som  grund  för 
språklig förändring. I uppsatsen jämför jag språkbruket hos en äldre och en yngre informant, 
en mor och en vuxen son,  i olika samtalssituationer. Den yngre informanten studeras därtill 
närmare för att se hur dennes individuella variation i tre olika samtalssituationer kan visa på 
språkliga förändringar i området.

Utifrån undersökningen av informanternas språk kan jag visa att Mora-området präglas 
av en utjämningsprocess. Denna tar sig uttryck dels i  att användandet av den traditionella 
dialekten  minskar,  dels  i  att  flera  traditionella  dialektdrag  minskar  i  användning  mellan 
generationerna. Dessutom visar studien av den yngre informantens individuella variation på 
samma  utjämningsprocess  där  han  är  mer  dialektal  i  samtal  med  mer  dialektala 
samtalsdeltagare medan han blir mindre kategoriskt dialektal och använder färre dialektala 
drag i andra samtalssituationer. 

Vidare  visar  en  genomgång  av  den  yngre  informantens  sociala  nätverk  kopplat  till 
språkanvändning  att  den  traditionella  dialektens  domäner  minskar.  I  de  sammanhang  där 
traditionell dialekt tidigare var de självklara samtalsspråket gäller inte detta längre på samma 
sätt.

Nyckelord: Dialekt, dialektutjämning, variation, Mora, dalmål, Dalarna 
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1 Inledning

Dialekten  i  Mora,  och  för  den  delen  hela  Övre  Dalarna,  har  genomgått  en  avsevärd 
förändring. I det här området, liksom i många andra delar av Sverige, var det vanliga att man 
talade sin lokala traditionella dialekt. Idag är situationen mycket annorlunda och allt  färre 
talar traditionell dialekt. Trenden är att dialekterna blir allt mindre lokala och mer regionala 
eller utjämnade i riktning mot standardnormen. John Helganders undersökningar av dalmålen 
visar hur de närmast gått  mot total  upplösning i samband med samhällets förändring med 
öppnare kontakter och ökad mobilitet (Helgander 1996). 

Flera undersökningar har konstaterat att den traditionella dialekten i Mora minskat stadigt 
i användning (se exempelvis Hultgren 1983 och Helgander 1996). Hur dessa förändringar har 
tagit sig uttryck på språkdragsnivå i den traditionella dialekten i området är dock inte känt. 
Det saknas i stort också forskning på vad som utmärker den dialekt som kommer att användas 
istället för den traditionella dialekten i området (se dock Paulsrud 2012 om ungdomars dialekt 
i Mora). 

I denna studie vill jag därför studera dialekten så som den används idag och hur den har 
förändrats  mellan  två  generationer.  Jag  kommer  att  närma  mig  detta  genom  att  studera 
språklig variation på individnivå och därigenom beskriva dialektsituationen och eventuella 
språkförändringar  i  området.  Enligt  Auer  &  Hinskens  (2005)  teori  om  interindividuell 
variation som det  första steget  till  språklig förändring på samhällsnivå,  bör nämligen den 
förändring  som  skett  av  språket  i  Mora  också  kunna  observeras  hos  den  enskilda 
dialekttalaren i hur densamma anpassar sitt språk och konvergerar eller divergerar beroende 
på samtalspartner (se vidare även Svahn & Nilsson u.a).

Utifrån denna teori vill jag undersöka dialektutjämningen i Mora med fokus på två talares 
språkliga repertoar i olika samtalssituationer, för att härigenom belysa förändring av dialekten 
som  har  skett  eller  håller  på  att  ske  i  Mora  samt  vilka  dialektala  drag  som  är  i  en 
förändringsprocess.  Vidare  kan  denna  undersökning  också  säga  något  om den  eventuella 
påverkan på användningen av dialekt hos individen som de olika samtalssituationerna som 
sådana har.

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens övergripande syfte är att studera inter- och intraindividuell variation i dialekten 
hos  två  personer  från  Mora-området.  Utifrån  dessa  personers  språkanvändning  syftar 
uppsatsen till  att  försöka ge en bild  av dagens dialektsituation i  området.  Vidare vill  jag 
jämföra informanternas språk, som representanter för olika generationer, för att kunna visa på 
eventuell  språkförändring  i  skenbar  tid.  Jag  kommer  dock  ha  särskilt  fokus  på  en  av 
informanterna och dennes språkliga repertoar och undersöka hur hans individuella variation 
kan ge indikationer på förändringar i dialekten. För att komma närmare och hitta förklaringar 
till den här personens språkliga repertoar undersöker jag hans sociala nätverk utifrån teorier 
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om deras betydelse för individuell variation. Det informanterna själva berättar om till exempel 
dialektsituationen i området och sin egen dialektanvändning kommer också att diskuteras för 
möjlighet att vidare fördjupa resonemangen. 

De frågeställningar som jag ställer i undersökningen är:

• Vilka övergripande skillnader finns mellan den äldre och den yngre informantens  
dialekt? 

• Vilka  dialektvarianter använder informanterna?
• Hur påverkar samtalspartner och samtalssituation användningen av dialekt?
• Vilka dialektala drag varierar och vilka är stabila beroende på samtalspartner och  

samtalssituation?
• Hur ser informanterna på att använda traditionell dialekt och i vilka sammanhang  

använder informanterna den traditionella dialekten?

1.2 Bakgrund
I  detta  avsnitt  ger  jag  en  bakgrund  till  dialektsituationen  i  Övre  Dalarna  som  är  det 
dialektområde där undersökningen har genomförts. Levander (1925:1) använder benämningen 
Övre Dalarna för att benämna den nordvästliga delen av Dalarna där dalmål talas. Ett annat 
begrepp som används är Ovansiljan som är en del av Övre Dalarna liksom även Västerdalarna 
och  Nedansiljan  (Se  Levander  1925:24–25).  Specifikt  har  undersökningen  gjorts  av 
informanter  från  byarna  Bonäs och Våmhus i  Mora  kommun som i  sin  tur  är  en del  av 
Ovansiljan.
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Ovansiljan-målen har traditionellt indelats i Mora-, Orsa- och Älvdalsmål. Levander påpekar 
dock  att  även  om  indelningen  är  bra  och  överskådlig  går  det  inte  att  göra  skarpa 
gränsdragningar mellan målen. Trots att både Bonäs- och Våmhusmål hör till Moramålen kan 
man redan i Bonäs börja hitta drag som liknar den så särspräglade älvdalskan och i Våmhus är 
de ännu fler och tydliga (Levander 1925:27).  Hultgren (1983:26) beskriver också målen i 
Våmhus och Bonäs snarast  som en art  av Älvdalsmålen och pekar på ett  antal  drag som 
särskiljer Våmhus- och Bonäsmålet från Moramålet. 

Dialektsituationen i Övre Dalarna har karakteriserats av kraftig dialektsplittring där varje 
by hade sin egen dialekt, eller där dialektgränser till och med kunde gå rakt igenom en och 
samma by. Det handlar alltså om en kraftig divergens mellan de olika gemenskaperna där 
kontakterna  snarast  var  ”gränsskapande”  vilket  då  tagit  sig  uttryck  i  språket  (Helgander 
2005:12). 

På grund av att dalmålen är så pass särpräglade har det varit nödvändigt för innevånarna i 
den  lokala  gemenskapen  att  anpassa  sitt  språk  i  samtal  med  de  som  inte  använder  den 
traditionella lokala dialekten. Därmed har det uppstått en situation där bybefolkningen blivit 
bidialektala, eller tvåspråkiga, och kunnat använda två varieteter beroende på sammanhang. 
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Figur 1: Karta över Ovansiljan (hämtad från  
http://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/ovansiljansmal/). Original från  
Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

http://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/ovansiljansmal/


Detta har ofta benämnts som en växling mellan dialekt och standardspråk eller att dalska och 
svenska (Hultgren 1983:21-22). Exakt vad den varietet som går under benämningen svenska 
består i är dock inte helt klart. Levander (1983:34) beskriver det som ”ett språk, som han 
[dalmålstalaren] i skolan och annorstädes måst inlära som ett främmande språk”. Hultgren 
pratar om en slags ”(standard-)svenska” men utgår från talarnas egen definition av svenska i 
”upplevd  opposition”  mot  dialekten  och  ”utgår  inte  från  den  lingvistiska  strukturen”. 
Thelander (1996:168f) beskriver det generellt som att den bidialektala dialektalaren använder 
både en ”mer eller mindre utjämnad” lokal dialekt och ”ett standardspråk (som kan vara mer 
eller mindre färgat av de lokala talvanorna). 

När Hultgren beskriver dialektsituationen i Övre Dalarna talar han om att ”[d]et vanliga 
samtalsspråket bland bybefolkningen i övre Dalarna är fortfarande det lokala målet” och att 
det är just i byarna som dialekten lever kvar starkast (Hultgren 1983: 21, 65). Han poängterar 
alltså att det finns en tydlig skillnad mellan by och centralort och menar att  ”[d]ialektens 
ställning  håller  nu  successivt  på  att  försvagas  inom  centralorten,  framför  allt  i  Mora” 
(Hultgren  1983:67).  Helgander  (1996:101)  finner  dock  att  på  bara  två  decennier  är  de 
skillnader  som  Hultgren  beskriver  mellan  by  och  centralort  i  bland  annat  Mora  nu  ”ett 
passerat stadium”.  Helganders (1996:100) inventering av antalet  måltalande under 80-talet 
visade vidare att så få som 5,6% av de yngsta i Mora (i 7–8 års åldern) aktivt talade dalmål. 
Dalmålsakademiens studie från 1999 kunde konstatera att utvecklingen fortsatt åt samma håll 
och att  bara 4,5% av de yngsta (här i  4–12 års åldern) i  Mora använde den traditionella 
dialekten (Holknekt 2004:56).

I Paulsrud 2012 undersökte jag några ungdomars dialekt i  Mora och fann att  det  var 
mycket lite i deras dialekt som var lokalt präglat. De dialektdrag som ungdomarna hade var 
istället  sådana  som  också  finns  inom  en  större  region.  Det  finns  alltså  en  tendens  till 
regionalisering  av  dialekten.  Ungdomarna  talar  en  mer  eller  mindre  utjämnad  regional 
varietet  istället  för  den  traditionella  dialekten.  Dessa  indikationer  är  också  i  linje  med 
Helganders (1996:161) förutsägelser om utvecklandet av någon form av ”regional standard” 
inom området där  ”Övre Dalarna språkligt  kommer att  inlemmas i  ett  mera överregionalt 
mellansvenskt språkområde [...]”.

Sammanfattningsvis  är  dialektsituationen  i  Mora-området  ytterst  komplex.  Den 
traditionella  dialekten  kunde  bevaras  och  konserveras  i  en  lokal  miljö  som ledde  till  att 
invånarna blev bidialektala. Idag har dessa lokala gemenskaper öppnats upp mer och mer och 
bymålet  förs  inte  längre  vidare  som  det  självklara  samtalsspråket  i  dessa  gemenskaper. 
Tillgången till  två olika varieteter är i  stort sett  begränsad till  en äldre generation, medan 
ungdomar  generellt  istället  endast  använder  en  mer  utjämnad  och  troligen  mer  regional 
dialekt.  Det  är  dock  fortfarande  oklart  vart  utvecklingen  leder  och  vilken  påverkan  den 
traditionella dialekten har eller har haft på dialekt som i huvudsak talas i Mora idag.

1.3 Teori
I de olika avsnitten nedan presenterar jag ett antal teoretiska utgångspunkter som jag har för 
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min analys. Jag gör först en genomgång av begreppen dialekt och standard så som jag ser på 
dem  och  använder  dem  i  uppsatsen.  Därefter  går  jag  igenom  ett  antal  teorier  angående 
variation  och  språkförändring  samt  förklaringmodeller  till  dessa  fenomen.  Jag  går  också 
igenom termen socialt nätverk som en utomspråklig variabel och dess påverkan på individens 
variation.

1.3.1 Dialekt och standard

I den här uppsatsen diskuterar jag två informanters språkliga varieteter. Generellt samlar jag 
dessa  under  begreppet  dialekt.  När  jag  talar  om dialekt  talar  jag,  efter  Auers  definition, 
därmed om en samling av varieteter inom ett område:

[...]‘dialect’ will not be restricted to the ‘base dialects’, i.e. the most ancient, rural, conservative 
dialects, but will be used such as to include regional and urban varieties with a larger geographical 
reach aswell. (Auer 2005:2)

Det handlar snarast om en beskrivning av ett slags dialektkontinuum med såväl traditionella 
dialekt  varieteter  till  varieteter  som  är  mindre  lokala  och  mer  regionala  eller 
standardspråksinfluerade (se vidare Svahn 2003 & Svahn 2013).  

Begreppet standardspråk är vidare kanske ett av de mest svåra eller problematiska att 
använda och definiera i  relation till  det  talade språket (se Sandøy 2005).  Termen används 
också på många olika sätt. Ofta handlar det om att till exempel beskriva en högprestigevarietet 
i  opposition  mot  dialekt  eller  sociolekt  eller  syfta  på  den kodifierade  normen som utgör 
skriftspråket (Josephson 2002:50f)

Jag ser standardspråket, i relation till dess påverkan på talat språk, som att det i sig inte är 
en språklig varietet utan en idé som blir verklig i sina konsekvenser, då människor anpassar 
sig efter det man uppfattar som ”korrekt” och normaliserad svenska.  Ett exempel på detta är 
det man inom om sociologin kallar Thomas-teoremet efter William Isaac och Dorothy Swain 
Thomas: ”If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & 
Thomas 1928:572). De gånger jag pratar om standardspråk i uppsatsen gör jag det just för att 
beskriva den påverkan som standardspråket som norm ändå har på hur språket används.

1.3.2 Dialektutjämning, variation och förändring

För  att  beskriva  en  övergripande  tendens  hur  dialekterna  har  förändrats  brukar  termen 
dialektutjämning användas. Hinskens, Auer & Kerswill (2005:11) beskriver dialektutjämning 
som hur dels variationen inom en dialekt minskar, dels hur dialekter inom ett språk närmar sig 
varandra.

När  det  handlar  om  att  kunna  studera  språkförändringar  har  det  generellt  inom 
sociolingvistiken funnits två sätt att göra detta på: i verklig eller i skenbar tid. Den vanligast 
förekommande modellen är att studera förändring i skenbar tid som då är en synkron studie av 
ett  skeende  i  språket  där  olika  åldersgrupper  får  representera  olika  stadier  av  språkets 
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utveckling. Ett exempel på detta är till exempel Bengt Nordbergs undersökningar av språket i 
Eskilstuna  (se  exempelvis  Nordberg  1985).  Eva  Sundgrens  uppföljningsstudie  av 
Eskilstunaspråket innehöll i sin tur ett exempel på en studie av förändring i verklig tid då hon 
nästan 30 år senare kunde jämföra språket hos vissa av de personen som också deltog i Nord-
bergs undersökning (Sundgren 2004: 47ff, 9f). 

För min del kommer jag att jämföra språket i skenbar tid mellan två generationer. Studier 
i  skenbar  tid  har  visat  sig  vara  en  bra  och  praktisk  metod  för  att  kunna  se  hur  språket 
förändras över tid vilket också gör det lämpligt för mitt syfte.  

Vidare är den etablerade förklaringsmodellen inom sociolingvistiken att variation föregår 
förändring. Dessa förändringar brukar ofta följa en S-kurva där språkdrag som befinner sig i 
en  förändringsprocess  till  en  början  håller  sig  relativt  stabila  för  att  sedan förändras  allt 
snabbare  i  mitten  av  förändringsprocessen  för  att  mot  slutet  gå  långsammare  (Sundgren 
2004:42-43).  Denna  förändringskurva  visar  Sundgren  också  stämmer  hur  språket  har 
förändras i Eskilstuna (Sundgren 2004:106f).

Svahn visar  också  hur  dialekterna  i  Västsverige  förändrats  efter  samma mönster  och 
illustrerar  detta  med en  modell  för  utjämning där  de  drag  som är  stabila  hos den äldsta 
generationen i undersökningen i högre grad används av den yngsta generationen. De drag som 
däremot varierar redan hos en äldre generation är med största sannolikhet försvunna hos den 
yngsta (Svahn 2013:61).

För att förklara hur och varför personer varierar språkligt, och varför vissa drag förändras 
och  andra  inte  har  ofta  den  så  kallade  ackommodationsteorin  använts.  Denna  teorin 
introducerades  i  språksammanhang  genom  socialpsykologen  Howard  Giles  som  försökte 
förklara mekanismerna bakom det fenomen som innebär att  talare speglar och närmar sig 
varandras  språk,  eller  konvergerar,  i  interaktion  (Giles,  Coupland  Coupland:  1991:5). 
Konvergens  kan både handla om att  vissa  lingvistiska  drag slutar  användas som att  man 
anammar drag från samtalspartners tal. (Hinskens, Auer, Kerswill, 2005:7) På samma sätt kan 
man också tala om det motsatta till konvergens, det vill säga när en talare divergerar genom 
att markera språkliga skillnader gentemot en samtalspartner. Det faktum att den här typen av 
anpassning sker i samtal kan alltså förklara varför variation uppstår. En talare kan ha olika 
motiv för att anpassa sig och inom forskningen brukar man föra fram lite olika förklaringar 
som att talarna omedvetet imiterar varann, försöker skapa bästa möjlig förutsättningar för god 
kommunikation, anpassar sig efter den som har hög prestige, eller till och med möjligen bara 
efter en idé om vem samtalspartnerna är; en slags sterotypisk idé om hur man bör tala i en viss 
situation. Den senare modellen skulle alltså egentligen inte ha något att göra med vem som 
faktiskt deltar i samtalet (Auer & Hinskens 2005:337–343). 

För denna uppsats är det viktigaste dock, som Auer & Hinskens (2005:343–344) menar, 
att språklig förändring eller särskilt dialektförändring föregås av att talare ackommoderar och 
att det är just i de variabler som anpassas som man kan spåra förändring på samhällsnivå. 
Detta kan också illustreras med hjälp av följande modell:
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Lowest level (interactional episode): Short-term accomodation


Middle level (the individual): Long-term accomodation


Highest level (speech community): Language change (Auer & Hinskens 2005:336)

Utifrån  detta  kan  vi  alltså  se  hur  ackommodation  i  ett  enskilt  samtal  (short-term 
accomodation) i sin tur kan bli mer permanent hos personen (long-term accommodation) för 
att om ackommodation äger rum hos tillräckligt många till slut leda till en språklig förändring 
på samhällsnivå (se även Trudgill 1986:40). 

Svahn & Nilsson (u.a.) beskriver också hur den utjämningsprocess som kan ses generellt i 
undersökningen återspeglas  i  en  enda  individs  repertoar.  Detta  ger  alltså  stöd  åt  Auer  & 
Hinskens  teori.  Därmed  bör  man  också  kunna  dra  slutsatsen  att  den  enskilda  individens 
variation  i  min  undersökning  kan  säga  något  om  den  allmänna  utjämningsprocessen  i 
området.

1.3.3 Socialt nätverk

Inom sociolingvistiken används begreppet socialt nätverk för att beskriva en persons närmaste 
talgemenskap i relation till språklig variation. En persons sociala nätverk kan definieras som 
antingen öppet ellet stängt, eller för att komma bort från dessa absoluta termer: olika grad av 
täthet. I ett tätt socialt nätverk känner alla deltagarna varandra medan personerna i ett mera 
löst  sammansatt  nätverk inte gör det.  Det sociala nätverket  kan vidare karakteriseras som 
antingen uniplext eller  mutliplext.  Ett uniplext nätverk kännetecknas av att personerna inom 
det känner varandra endast i ett avseende; genom till exempel att vara arbetskamrater eller 
vänner. Det multiplexa nätverket består däremot av personer som känner varann i flera olika 
avseenden (Milroy 1980:20–21)

Teorin går ut på att ”the closer an individual's network ties are with his local community, 
the closer his language approximates to localized vernacular norms” (Milroy 1980:175).  Ett 
tätt sammanvävt multiplext nätverk bör alltså främja att deltagarna i det behåller ett mer lokalt 
präglat språkbruk genom ”normative consensus within the community” (Milroy 1992:86). 

Flera  svenska  dialektstudier  har  också  undersökt  och  påvisat  det  sociala  nätverkets 
betydelse för språkanvändning hos invididen så väl som i det lokala samhället (se exempelvis 
Helgander 1996, Sundgren 2004). Det sociala nätverkets betydelse för att förklara variation på 
individnivå kan även, utifrån den här studiens utgångspunkt om den individuella variationen 
som grund för  språklig  förändring  på  samhällsnivå,  också  kopplas  till  dess  betydelse  för 
språket på samhällsnivå. 
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2 Material och metod

Dialektsituationen  i  Mora-området  är  mycket  komplex  och  visar  på  en  stor  språklig 
spännvidd.  För  att  få  ett  material  som  också  speglar  detta  har  undersökningen  tagit 
utgångspunkt i det äldsta och mest traditionella språket för att sedan följa hur det används och 
förs vidare av en yngre generation. 
Dessa representeras i uppsatsen av en äldre och en yngre informant som i sin tur är en mor 
och hennes son. Jag har dock fokus på den yngre informanten. Därför finns det också en 
skillnad i hur de behandlas i uppsatsen. 

Den äldre informanten används för att representera den traditionella dialektsituationen i 
Mora  med  bidialektala  dialektalare  i  en  lokal  språkgemenskap.  För  detta  syfte  görs  en 
översiktlig analys av informantens språk som är nog för att fastställa en referensram som en 
utgångspunkt för jämförelse med den yngre informantens språkliga repertoar. Utifrån denna 
referensram kan jag sedan, genom att  göra en närmare studie  av den yngre informantens 
språkliga variation, beskriva språklig förändring i undersökningsområdet.

2.1 Informanterna
De informanter jag ville ha för den här undersökningen var alltså en person ifrån Mora-trakten 
som representerar en tvåspråkig generation samt den här personens barn som också skulle bo i 
området. Jag ville dessutom att det skulle finnas en tredje generation för att också kunna få en 
bild av hur dialekten överförs till denna utifrån uppgifter från de andra informanterna (utan att 
närmare undersöka den tredje generationens språk).

De huvudsakliga informanterna som valdes ut  är  Britta och Stefan (som är fingerade 
namn jag har givit dem) med ett fokus på Stefan. Det ska dock noteras att även Brittas man 
och Stefans sambo medverkar i intervjuerna och att jag i vissa fall också kommenterar deras 
språk  men  endast  i  relation  till  huvudinformanterna.  Nedan  följer  en  presentation  av 
informanterna utifrån en enkät  de fick fylla  i,  samt viss  kompletterande information som 
framkom under intervjun.

Britta är 72 år gammal. Hon är född och uppväxt i Bonäs där hon också gick låg- och 
mellanstadiet.  Hennes mor var också född och uppväxt i Bonäs men hennes far i Våmhus. 
Brittas make är också född och uppväxt i Våmhus. De har två barn och två barnbarn. Under 
sina  yrkesverksamma  år  har  Britta  arbetat  inom  hemtjänsten  (tidigare  med  yrkestiteln 
hemvårdarinna), ett yrke som hon också utbildat sig för. Under sju år i slutet på 60- och början 
70-talet bodde Britta i Stockholm då hennes make hade fått arbete där. När barnen föddes 
flyttade de tillbaka till Bonäs där hon har bott sen dess.

Stefan är Brittas son och är 38 år gammal. Han föddes i Stockholm men kom tillbaka 
tillsammans med familjen till Bonäs ett kort tag efter födseln där han sedan växte upp. Stefan 
gick  låg-  och mellanstadiet  i  Våmhus  och högstadiet  inne  i  Mora.  Gymnasieutbildningen 
gjorde han i Älvdalen på naturbruksgymnasiet. Stefan läser en högskoleutbildning på distans 
och  har  tidigare  jobbat  som  skogsmaskinförare.  Sedan  många  år  tillbaka  bor  Stefan 
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tillsammans med sin sambo i Våmhus, som han har två barn tillsammans med. Stefans sambo 
kommer också från Våmhus.

2.2 Inspelningarna
Inspelningarna består av två intervjuer och tre egeninspelningar. Först genomfördes enskilda 
intervjuer med båda informanterna. I förväg utformades frågor om informantens liv, intressen 
och ämnen som skulle tänkas vara lämpliga för att få den önskade effekten att inte så mycket 
vara  en  intervju  som  ett  samtal.  Intervjufrågorna  används  också  till  att  få  en  bild  av 
informantens  sociala  nätverk  och  upplysningar  om  hur  han  använder  dialekt  i  dessa 
sammanhang. Intervjun med Stefan är cirka en timme lång och intervjun med Britta är en 
timme och 40 minuter.

Den  andra  delen  av  materialet  är  inspelningar  som  informanterna  gjort  själva. 
Egeninspelningarna utgörs av tre samtal: ett mellan Britta och hennes make, ett mellan Stefan 
och hans sambo och slutligen ett mellan Stefan och Britta och hennes make. Britta och hennes 
makes egeninspelning består av tre sekvenser om cirka 15 minuter samt en kort inspelning om 
cirka två minuter. Stefans samtal med sambon är 55 minuter långt och Stefans samtal med 
hans föräldrar är lite drygt en timme.

2.3 Analys
Analysen av materialet har gjorts på något olika sätt för Britta och Stefan. Inspelningarna med 
Britta har lyssnats igenom översiktligt för att få en bild av hennes dialekt i de olika samtalen. 
För Stefans del har inspelningarna först analyserats översiktligt och sedan har jag gjort ett 
urval av variabler att undersöka närmare. Dessa variabler har också undersökts lite närmare 
hos Britta  än övriga drag för  att  kunna göra en översiktlig  jämförelse  mellan  henne och 
Stefan. 

Analysen har varit  rent auditiv där jag själv har gjort  en bedömning om informanten 
använder ett dialektdrag eller inte. Den har också varit induktiv i meningen att de dialektdrag 
som jag uppfattat att informanterna använder också är de som sedan har legat till grund för 
fortsatt analys. För att se om dialektvarianterna traditionellt har funnits i området har jag sökt 
stöd i äldre litteratur. När en informant använder till exempel varianten  -ngg kan man med 
största sannolikhet också hänföra denna till den variant som Levander beskriver eftersom den 
en gång har funnits i dialekten.

I  Brittas  traditionella  dialekt  beskrivs  översiktligt  såväl  lexikala  som  grammatiska, 
syntaktiska och fonetiska drag för att få en bild av hennes dialektbruk. 

För Stefans del  har jag som tidigare nämnt gjort  ett  urval av variabler som jag tittat 
närmare på. Det handlar om varianterna int, had,  sku/skul, -en>sonantiskt -n och diftongerat 
långt o som kvantifierats i analysen. Därtill har jag undersökt förekomsten av h-bortfall, -ngg, 
initialt w, ttj och tjockt l mer översiktligt. De variabler jag valde att kvantifiera var de som jag, 
efter att ha studerat inspelningarna översiktligt, uppfattade som framträdande drag som också 
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var lämpliga att analysera kvantitativt. De var överlag mer vanliga än de övriga undersökta 
variablerna som förekom i mer enstaka fall. Den kvantitativa analysen görs genom en närmare 
undersökning av 30 minuter av varje inspelning, ungefär mitt i  respektive samtal. Jag har 
sedan räknat varje gång ett av dessa drag används eller när en motsvarande variant används i 
dess ställe. Jag redovisar dock samtliga drag, men vad gäller de övriga dragen beskriver jag i 
jämförelsen endast om han har dem eller inte i respektive samtalssituation.

Här  nedan  beskriver  jag  närmare  de  drag  som jag  de  dialektdrag  som jag  tar  upp i 
undersökningen. Först kommer de drag som hör till analysen av Brittas traditionella dialekt 
(Kasusböjning och dubbel negation, förmjukning och k och g, rs>ss och diftonger). Därefter 
presenterar  jag  Stefans  varianter.  Dessa  har,  som  tidigare  nämnts,  också  undersökts 
översiktligt hos Britta för möjlighet till jämförelse.

Kasusböjning och dubbel negation
En  ålderdomlighet  som  fortfarande  används  i  dalmålen  är  kasusböjning.  I  de  mest 
ålderdomliga  formerna  av  dalmålen  används  fortfarande  fyra  kasus:  nominativ,  ackusativ, 
genetiv och dativ (Pamp 1978:113f). Ett speciellt drag för dalmålen är också användandet av 
dubbla negationer. Levander (1928:156) ger exempel från Våmhus: ”du rǡð įnt įŋŋgu 'du rår 
ingenting' ”. Ibland kan till och med tredubbla negationer används. 

Förmjukning av k och g
Ett vanligt drag i dalmålen är att  k och g förmjukas inom ord till  tj  (eller snarast uttalat  ttj) 
respektive dj vilket ger ord som eddji 'ägg' och fisstjin 'fisken' (Levander 1928:17f, 39f) Detta 
drag är relativt vanligt i många andra dialekter och kallas ofta för norrländska förmjukning, 
men  används  ändå  så  långt  söderut  som  Uppland,  Västmanland  och  Värmland  (Pamp 
1978:27).
I dalmålen kan också g och k intialt behållas i ord som gedda 'gädda' och kenna 'känna' istället 
för att förmjukas till j eller tj-ljud. I Ovansiljan blir dock de förmjukade g-ljudet initalt till dj 
(Levander 1928:13).

rs > ss
I dalmålen övergår normalt det supradentala s-ljudet som används för förbindelsen rs till  ss. 
Detta ger ord som Levander noterar också att det supdradentala s-ljudet kan användas men det 
förekommer däremot inte att r och s kvarstår och uttalas var för sig (Levander 1928: 80-81).

Diftonger
I dialekterna i Övre Dalarna används ett stort antal sekundära diftonger som också skiljer sig 
åt mycket mellan byarna. I Våmhus och Bonäs används bland annat ie för e i stien, aj för i i 
ajs 'is' , uo (eller uô‹çÕ1 se vidare om diftongerat o nedan) för o i skuo, och au för u i ord som aut 

1 Õ är en symbol ur landsmålsalfabetet som ”betecknar en samling svårdefinierbara , i allmänhet mellan ö och å 
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'ut', (Hultgren 1983:26, Levander 1925:150, 153, 181).

Int, had och sku/skul 
Int,  had och sku/skul undersöks och redovisas separat i den här uppsatsen, men är ändå alla 
exempel på så kallad apokope. Detta kan sammanfattas som bortfall av ändelsevokal (när den 
inte efterföljs av konsonant eller då vokalen i sig är nasalerad) (Levander 1925:222-225). I int 
'inte', had 'hade' och sku eller skul 'skulle' är det alltså -e som fallit. I Våmhus och Bonäs är 
apokope inte lika vanlig som i Älvdalen, men som Levander noterar är detta trots allt något 
som är ”synnerligen utmärkande” för språket i samtliga dalmålsbygder (Levander 1928:226).

-en > sonantiskt -n
Angående varianten -en > sonantiskt -n beskriver Levander (1928:111) att ändelsen -en (och 
-in) som regel i dalmålen har övergått till "sonantiskt n-ljud efter ð, d, l, [tjockt l], r, s och t". 
Detta sker till exempel i  den här undersökningen i orden gårdn 'gården' eller båtn 'båten'.

Diftongerat långt o
Ett speciellt drag för  Bonäs, Våmhus och Älvdalen är att  o diftongernas till  uo. Levander 
(1925:154) beskriver det som en genomgående förändring i detta område, och till skillnad 
från andra diftongeringar har den verkat helt undantagslöst  så ”att något o-ljud numera ej 
finns i de nämnda tre bygderna”. Levanders uppteckningar tyder också på en viss variation 
mellan byarna, där det i Älvdalen varit ett ūä medan i Våmhus och Bonäs skrivs det som ett 
uô‹çÕ  (Levander  1925:153).  I  den  här  uppsatsen  har  jag  dock  valt  att  helt  enkelt  beskriva 
diftongen så som jag hör den användas av informanterna, dvs. som uo.

h-bortfall
Ett typiskt drag för dalmålen är bortfall  av  h  före vokal som Levander beskriver som ett 
”fullständig bortfall” i hela Ovansiljan utom i norra Venjan, Ore, Rättvik, Siljansnäs och i 
Leksands  Åsbygge-  och  Rönnäsfjärdingar  (Levander  1928:31).  Därmed  har  man  alltså 
traditionellt till exempel varianter som an 'han' och o 'hon'.

-ngg
I Övre Dalarna och Ovansiljan som helhet har ng-ljud uttalats med ett efterföljande g som i 
ord som  sängg  medan  g  faller i övriga delar av Dalarna (Levander 1928:26-27). Levander 
(1928:27) noterar dock redan då han gör sina uppteckningar att uttalet varierar och att det i ett 
övergångsområde tycks vara så att -ngg särskilt bland unga övergår till -ng.

eller mellan ö och u liggande vokalljud” (Levander 1928:329). 
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Tjockt l
I större delar av Dalarna har man traditionellt haft ett så kallat tjockt l-ljud (skrivet L vidare i 
uppsatsen) och så även i Våmhus och Bonäs. Det har generellt förekommit i de positioner 
som  också  förekommer  i  andra  svenska  dialekter.  Det  uttalas  dock  till  exempel  tunt  i 
förbindelsen ld och lt och faller dessutom helt bort framför flera andra konsonanter (se vidare 
Levander 1928:47ff). I Nedansiljan och Västerdalarna övergår också rd (eller rð) till tjockt l  
medan detta generellt inte sker i Ovansiljan. Speciellt för Ovansiljan är också att tjockt l kan 
förekomma initialt. Det traditionella uttalet i Bonäs och Våmhus är alltså med initialt tjockt l. 
(Levander 1928:44ff, 76, Pamp 1978:25f).

ttj
Generellt i dalmålen används ett ttj för ett tje-ljud som uppstått vid förmjukning av k också i 
uttalet av tj  (Levander 1928:41, 94). I ord som till  exempel tjöket  'köket' uttalas tje-ljudet 
alltså med hörbart initialt t-ljud. 

Initiala w
I Ovansiljanmålen har man generellt använt ett w-ljud som förekommer initialt före vokal som 
war 'var' eller i förbindelse med konsonant som till exempel i  twå 'två' (Levander 1928:99). 
Liksom för tjockt l  finner Levander skillnader inom Mora för användningen av intialt  w där 
det är ett vanligt drag i de flesta delar av området men inte används på Sollerön och i de östra 
byarna Noret, Nusnäs och Garsås (Levander 1928:103).
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3 Traditionell och utjämnad dialekt

I detta kapitel presenteras Brittas språkliga repertoar översiktligt. Först beskriver jag Brittas 
traditionella dialekt i hennes egeninspelning och därefter hennes utjämnade dialekt i samtalet 
med mig. Vidare jämför jag sedan de båda varieteterna med varandra. Britta och hennes 
makes samtal med Stefan tas dock inte upp här utan istället under redovisningen av Stefans 
repertoar.

3.1 Brittas traditionella dialekt
Inspelningarna med Britta och hennes make visar hur de båda talar traditionell dialekt, eller 
mer specifikt Bonäsmål eller Våmhusmål i det här fallet. Britta som är från Bonäs och hennes 
make som är från Våmhus talar då i någon mån olika varieteter2. 

Britta är alltså att betrakta som bidialektal. Detta betyder att hon talar traditionell dialekt 
med dem som också talar dialekten, medan hon växlar till en utjämnad varietet i samtal med 
andra personer. 

Brittas traditionella dialekt innehåller både ett särskilt lexikon och en samling av många 
traditionella  grammatiska  och  fonologiska  dialektala  drag.  På  lexikal  nivå  kan  man  till 
exempel notera ord som krippär (pl.) 'barn'  och rakkär 'hundar'. Britta talar vid ett tillfälle om 
att en person ”a ju int bruk fö inggan biL” 'har ju inte användning för någon bil'. Här ser vi ett 
exempel  på  den  för  dalmålen  typiska  dubbla  negationen  när  hon  använder  både  int  och 
inggan. Formen inggan är dessutom ett exempel på att Britta använder kasusböjning då detta 
är en ackusativform3. 

I  samma mening kan vi  urskilja några ytterligare dialektdrag som  h-bortfall  i  a 'har', 
apokope i int istället för inte. Både dessa drag används i stort sett kategoriskt, men vid något 
tillfälle säger Britta också han och had med initialt h, och inte med slutljudande e (dock inte 
hade). L-ljudet i biL är tjockt och Britta har kategoriskt bruk av denna variant i de positioner 
där det är förväntat. Tjockt l förekommer således även initialt i flera ord som Längge 'länge' 
och Listu 'lista'. Britta har också i stort sett genomgående w i ord som till exempel wa 'var',  
wiku 'vecka' och kweldn 'kvällen'. 

I ordet kweldn ser vi även ett exempel på övergången -en > sonantiskt n som förekommer 
mycket ofta hos Britta. Två andra drag som också förekommer helt genomgående är ttj  i till 
exempel ttjöpa 'köpa' och rs>ss i fesstånd 'förstånd'.

Ett vanligt drag hos Britta är det att hon använder flera diftonger som au i  aut 'ut' och 
skaulan 'skolan',  ai  i  skaider  'skidor'  uo bruor 'bror'  ie siegt 'segt'.  Diftongen  uo använder 

2 En intressant skillnad mellan Britta och hennes make är att han använder det mycket ålderdomliga ð-ljudet 
medan hos Britta används ett d-ljud genomgående. Levander beskriver just denna skillnad mellan Våmhus 
och Bonäs där han menar att övergången till ett d i Bonäs skett i de senaste generationerna när han gör sina 
undersökningar (1928:6)

3 Se vidare om böjningen för 'ingen' hos Levander (1928:155-156 och 216-217).
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Britta i de flesta fall där man kan förvänta sig det. Dock finns en viss variation där hon bland 
annat säger fok 'folk' ett par gånger utan diftong medan hennes make säger fuok4. 

Britta  använder  också så  kallad ”norrländsk förmjukning” i  till  exempel  orden  potjin 
'pojken',  mytji 'mycket' och eddji  'ägg'. Även initialt förekommer en förmjukning av g som 
realiseras som dj (med hörbart initialt d-ljud) i ord som djärå men hon säger också göra (med 
ett j-ljud) vid åtminstone ett tillfälle.

3.2 Brittas utjämnade dialekt
I intervjun med mig är Brittas språk betydligt annorlunda från det hon använder i samtalet 
med sin make. Här växlar Britta till att prata, som hon själv säger, ”svenska”.  Förändringen 
märks tydligast i att hon här varken använder ordförråd eller grammatik från den traditionella 
dialekten.

Avståndet  mellan  hur  Britta  talar  i  intervjun  jämfört  med  egeninspelningen  är  alltså 
mycket stort. Däremot behåller Britta ett antal fonologiska/morfogrammatiska dialektala drag 
också när hon talar med mig. Det handlar därmed om en växling från en mycket traditionell 
dialektal  varietet  till  en  mer  utjämnad  sådan  där  ett  betydligt  färre  antal  dialektvarianter 
används. 

Tittar man närmare på vilka dialektdrag som används kan man se att Britta har både de 
traditionella fonologiska varianterna  ttj, och  rs>ss i stort sett helt genomgående i ord som 
ttjäna 'tjäna', ttjyrka 'kyrka' och stösst 'störst'. Hon använder också tjockt l genomgående, även 
vissa gånger initialt i till exempel  Läsa även om tunt  l är vanligare i denna position i detta 
samtal. Vidare varierar användningen av varianterna  int,  had,  skul och  -en  > sonantiskt -n. 
Dessa varianter använder hon ungefär lika ofta som hon inte gör det. Däremot använder hon 
aldrig till exempel norrländsk förmjukning eller de flesta traditionella diftongerna.

Diftongerat långt  o förekommer i några fall till exempel i orden skuolan 'skolan',  ruoli  
'rolig',  bruor  'bror',  Muora  'Mora',  Örebruo 'Örebro',  men  Britta  använder  oftast  den 
odiftongerade varianten i intervjun.

Initial  w  förekommer också några gånger, oftast i ordet  wa 'var' men också en gång i 
förbindelsen  kwar  'kvar'.  I  huvudsak  använder  hon  dock  v  intialt.   Hon  använder  också 
varianten  -ngg men dock endast en gång i ordet sångg 'sång'. 

3.3 Jämförelse 
Sammantaget  kan  man notera  att  Britta  växlar  mellan  en  traditionell  dialekt  och  en  mer 
utjämnad  varietet  beroende  på  samtalspartner.  Växlingen  syns  tydligast  i  grammatik  och 
ordförråd medan flera fonologiska/morfologiska drag används i båda varieteterna. 

Britta använder till exempel varianterna rs>ss, ttj kategoriskt i båda samtalssituationerna. 

4 Här ser vi också ett intressant exempel på hur l faller framför k. Ett drag som Levander noterar är mycket 
vanligt i större delen av Ovansiljan vilket alltså givit ord som fok 'folk' och mjok 'mjölk' (1928:52–53). 
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Tjockt l  förekommer i också helt kategoriskt i de flesta förväntade positioner, men det finns 
en tendens att det inte förekommer initialt i samma utsträckning i samtalet med mig som i 
samtalet  med maken.   Användningen av  int,  had och  sku/skul uppvisar  större  variation i 
intervjun tillskillnad från när Britta talar traditionell dialekt.

I samtalet med sin make använder Britta ett stort antal diftonger, som däremot i stort sett 
inte förekommer intervjun. Diftongen uo används dock i båda samtalen.

Ett intressant exempel på detta är att hon använder ett diftongerat o i skuolan medan hon i 
samtalet med maken istället använde varianten skaulan med diftongen au. Hon har i samtalet 
med  mig  ersatt  det  traditionellt  dialektala  uttalet  med  au-diftong  mot  ett  långt  o,  men 
diftongerar då istället det långa o-ljudet i linje med det dialektala uttalet för detta ljud. Detta 
visar  alltså  hur  Britta  skiljer  användandet  av  diftongen  au från  när  hon  använder  den 
traditionella dialekten och när hon inte gör det, medan diftongen  uo  också kan användas i 
hennes utjämnade dialekt.

 Britta  använder  -ngg och  initiala  w  enstaka  gånger  i  intervjun  medan  de  används 
konsekvent i samtalet med hennes make.

18/31



4 Individuell variation och språklig förändring

I  denna  del  presenteras  resultatet  av  analysen  av  inspelningarna  med  Stefan.  Varje 
samtalssituation redovisas för sig och sedan följer en närmare jämförelse av dem. Resultaten 
för int, had, sku/skul, -en > sonantiskt -n och diftongerat långt o, bygger, som tidigare nämnt, 
på  en  närmare  analys  av  ett  utdrag  av  inspelningarna  medan  övriga  drag  är  översiktligt 
analyserade över hela respektive inspelning.

4.1 Stefans samtal med Britta och make
I den här inspelningen talar Stefan med sina föräldrar. Både Britta och hennes make talar mål 
medan  Stefan  svarar  på  ”svenska”.  Stefan  talar  alltså  en  mer  eller  mindre  utjämnad 
dialektvarietet  i  detta  samtal,  medan Brittas  språk  i  stort  är  likt  det  som hon använder  i 
samtalet  med sin make. Detta gör att  samtalet blir  ganska speciellt  då det  handlar om en 
konversation där två olika varieteter möts.

Stefan använder varken lexikon eller grammatik från den traditionella dialekten men ett 
antal fonetiska och morfogrammatiska dialektdrag. I följande mening ser man exempel på 
några av de vanliga dialektdrag som Stefan använder: 

Stefan: Nej det känns som int de är de. Han sa ju vi skul dit å prova lite å undertiden så 
dyker de säkert upp nå som had vari intressant.

I samtalet använder Stefan nästan genomgående varianten  int  istället för  inte,  men det 
finns ändå en viss variation.  Sku/skul  används kategoriskt istället för  skulle. Skul  är också 
något mer vanligt förekommande än sku.  Stefan använder varianten had men han använder 
också hade lika många gånger.

I  exemplet  ovan ser  vi  också  enda  gången där  Stefan  inte  använder  varianten  -en  > 
sonantiskt -n  i  ordet  undertiden.  Han använder  den dock på alla  andra  ställen där  det  är 
förväntat  (efter  l,  t,  d  och  r)  i orden  Älvdaln 'Älvdalen',  tidn  'tiden',  båtn  'båten'  och 
vattenmyrn 'vattenmyren'.

Diftongerat långt o förekommer en gång i ordet gjuort 'gjort' (där alltså vokalen är lång). 
Det vanliga är dock att Stefan använder ett odiftongerat o-ljud som i prova i exemplet ovan (i 
den del som inte undersökts närmare använder han dock diftongen en gång i just detta ord). 
Därtill förekommer det också något mer svårbedömda fall där man kan ana ett långt  o som 
låter mer åt u-hållet utan att det tydligt blir en diftong i ordet skogen och en ytterligare gång 
snarast trur 'tror'. 

Ett  av  de  kanske  mer  iögonfallande  dragen  i  den  traditionella  dialekten  i  området  är 
bortfall av initialt h. Detta förekommer också hos Stefan i detta samtal särskilt i pronomenet 
an 'han' där de förekommer flera gånger. Vidare har Stefan h-borfall också en gång i ela 'hela' 
och  itta  'hitta'. Det vanliga är ändå att Stefan behåller initialt  h  i samtalet. Nedan följer ett 
grovt transkriberat exempel ur intervjun som visar hur både Britta och Stefan har h-bortfall i 
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ordet an.

Britta: kan't fesstå an wa så nögd upå nåtå ('nöjd på natten'), int ett ljud
Stefan: å hemma sov int an nå
Britta: ent e könstut? 'konstigt'
Stefan: jo
Britta: int ett ljud va dä

Här kan vi också se ett exempel på hur Stefan använder en dialektvariant i direkt anslutning 
till  Brittas  användning  av  an,  så  kallad  återanvändning.  Detta  är  en  typ  av  short-term 
accommodation där en talare repeterar en annan talares användning av ett dialektdrag i nära 
anslutning till detsamma (se vidare Nilsson 2011) 

Några ytterligare varianter som ttj och ngg använder Stefan en gång vardera i samtalet i 
ttjöpa 'köpa' och  trånggt  'trångt'. En gång använder han också det traditionellt dialektala  I 
(eller Ig som det kan sägas) istället för jag. 

Utöver apokoperingarna i int, had och sku/skul har Stefan även några ytterligare varianter 
utan slutljudande -e som måst 'måste' och byggd 'byggde' men även utan slutljudande -a i äg 
'äga', spark 'sparka', byggd 'byggde'. 

4.2 Stefans samtal med sin sambo
I Stefans samtal med sin sambo uppvisar Stefan en något annorlunda sida av sin språkliga 
repertoar. I detta samtal talar de båda en utjämnad dialektvarietet. Han använder flera av de 
dialektvarianter som också var vanliga i samtalet med föräldrarna men är mindre kategorisk i 
sitt användande av dem.

Det är ungefär lika vanligt att Stefan säger  int  som inte i samtalet och trots att  sku/skul 
fortfarande är vanligt hos Stefan är han ändå inte kategorisk i sitt bruk. I utdraget nedan ser vi 
hur Stefan växlar mellan att säga skul och skulle när han och hans sambo diskuterar hur Stefan 
och hans dotter har bakat sockerkaka tillsammans: 

Stefan: Vi visste inte hur länge de skulle va inne å hur varmt man skul ha.
Stefans sambo: Hitta inge recept då?
Stefan : Nej de stuo aldri hur länge de skulle va inne där

I samma mening växlar Stefan från ett skulle till ett skul för att i nästa mening återgå till ett 
skulle igen. Detta utgör dock två av sammanlagt tre gånger när Stefan säger skulle i samtalet 
och det vanligaste är alltså att han använder sku/skul. En gång använder Stefan också ett sku i 
betydelsen  'ska'  i  meningen  ”Det  lär  man  väl  sku”.  Sku är  dock  betydligt  vanligare  i 
betydelsen 'skulle' hos Stefan, men det är i sin tur mindre vanligare än skul. 

Man  kan  också  notera  att  Stefans  sambo  använder  varianterna  int  och  sku/skul  men 
använder dem något mindre ofta än Stefan. 

Varken  Stefan  eller  hans  sambo  använder  dock  varianten  had  i  detta  samtal.  Stefan 
använder istället hade helt genomgående.
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Som vi ser i exemplet ovan förekommer också ett diftongerat långt o i ordet stuo 'stod'. 
Vidare har Stefan också varianten en gång i ordet buo 'bo':

Stefan: Men när man valt å buo här får man väl jobba här också kanske...har man väl 
lika bra som å bo i Norge. Kanske är dyrt å bo i Norge så man måst bo i Sverige för å 
kunna få jobba i Norge

Stefan använder alltså diftongen första gången ordet sägs, men i de nästa tre sägs de utan 
diftong i samma mening. Det finns alltså utrymme för variation men det odiftongerade ljudet 
är mycket mer vanligt.  I den del av samtalet som inte studerats närmare förekommer också 
några  fler  fall  av  diftongerat  o  i  orden  skuolan 'skolan' och  stuolarna 'stolarna'.  I  övrigt 
använder han den odiftongerade formen i samtliga ord. 

Stefan  har  i  stort  sett  inte  något  bortfall  av  initiala  h  i  det  här  samtalet,  men  det 
förekommer en gång i ordet  an 'han' (som i det här fallet syftar på en sak istället för till en 
person). Han använder heller inte några tjocka l i samtalet.

Två gånger i samtalet använder Stefan den traditionella varianten initialt  w,  en gång i 
uttrycket wet int 'vet inte' och en gång i wa 'vara'. När Stefan säger wet int använder han ett 
relativt utpräglat och betonat w som jag tolkar som att han möjligen härmar ett traditionellt 
uttal. Det ska också noteras att Stefans partner använder w en gång i samtalet i ordet kwart  
'kvart' under samtalet. 

Här hittar vi, liksom i Stefans samtal med sina föräldrar, flera exempel på apokoperingar 
av slutljudande -e i ett par preteritum former av verb som trodd 'trodde' och ledd 'ledde' eller 
apokopering av  -a i infinitiver som håll 'hålla',  åk  'åka' och i uttrycket  hitt på nå  'hitta på 
något'.  Dessutom förekommer det även i detta samtal ett belägg på varianten  -ngg,  i ordet 
längge 'länge'.

4.3 Intervju med Stefan
Den sista inspelningen med Stefan är samtalet tillsammans med mig. Översiktligt skiljer sig 
inte Stefans språk särskilt mycket i detta samtal från samtalet med hans sambo. I följande 
mening  ser  vi  några  av  de  vanliga  dragen  hos  Stefan  även  i  detta  samtalet,  angående 
Vasaloppets betydelse för Mora: 

Stefan:  Ja, nä nä de är väl bra. Annars had väl vi vari landsbygd eller riktigt landsbygd 
snart också om int vi  hade haft vasaloppe kanske...många affärer som lever på de här 
tror ja hela åre.

Här ser vi att Stefan använder varianten had men även hade, och han använder dem lika ofta 
genom samtalet. Han har lika många int som inte så även här finns en relativt stor variation. 
Varianten sku/skul förekommer nästan helt genomgående med bara ett belägg på skulle i den 
närmare undersökta delen av samtalet. 

Stefans användning av varianten -en > sonantisk n visar att det även här finns en övervikt 
till n-formen. Han växlar dock mellan att säga tidn och tiden (även nuförtiden och nuförtidn) 
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genom intervjun. Därtill använder han också varianten i  världn 'världen' och litn 'liten' men 
inte i tusen.

Stefan använder också diftongen uo för långt  o i vissa ord i intervjun med mig i orden 
skuogen 'skogen'  ihuop 'ihop',  Euruopa 'Europa' och  allihuop 'allihop'.  En ytterligare gång 
tidigare i intervjun säger han också  skuolan 'skolan'. Men vid andra tillfällen säger han till 
exempel också ihop och skog utan diftong. I många av de mer vanliga orden med o som tror 
och nog använder han dock den odiftongerade formen.

Stefan använder inte ttj någon gång i intervjun, men det ska tilläggas att det förekommer 
få ställen där han skulle kunnat ha använda dem. I början av intervjun säger han dock kört och 
senare under intervjun tjugi 'tjugo', och ingen av dessa gånger använder han alltså ttj. 

Ett annat drag som inte heller förekommer någon gång i intervjun är tjockt l utan tunt l  
används helt genomgående.

Han har vidare också här ett belägg på varianten -ngg i uttrycket  ingen aningg  'aning' 
medan -ng formen används alla övriga gånger. 

I övrigt förekommer, i likhet med övriga inspelningar, några ord där -e försvinner genom 
apokope i  måst  'måste' och byggd 'byggde'. Det finns också exempel på bortfall av -a i  kun 
'kunna' (särskilt i uttrycket skul kun 'skulle kunna'. Kun förekommer också en gång i betydelse 
'kunde'. Vidare förkommer a-bortfall i uttrycket bar å lägg ner 'bara att lägga ner' samt i håll  
'hålla'. 

4.4 Jämförelse
I detta avsnitt gör jag en jämförelse av Stefans språkliga repertoar i samtalen. Först tittar jag 
på hans repertoar som helhet och jämförelse med den referensram som undersökningen av 
Britta  utgjorde.  Sedan ser  jag  på  hur  den  skiljer  sig  i  de  olika  samtalssituationerna.  Jag 
presenterar här också de kvantitativa resultaten av de närmare undersökta dialektdragen och 
en översiktlig beskrivning av de övriga undersöka dragen. Därtill  beskriver resistens eller 
förändringsbenägenhet hos samtliga drag.

Stefans repertoar som den framkommer i samtalen uppvisar inte samma stora bredd som 
Brittas.  I  alla  samtalen  pratar  Stefan  en  utjämnad  varietet  där  han  varken  använder  den 
traditionella dialektens lexikon och grammatik. De traditionellt dialektala drag som han ändå 
har är främst fonologiska eller morfogrammatiska. På många sätt liknar varieteten som Britta 
har  i  intervjun  med  mig,  men  på  flera  sätt  skiljer  de  sig  ändå  åt  i  bruket  av  flera 
dialektvarianter. 

De övergripande skillnaderna mellan Stefan och Britta kan man tänka sig som en skala 
från  en  mer  traditionell  till  en  mer  utjämnad  varietet  där  Britta  representerar  de  mest 
traditionella medan Stefan placerar sig närmare det mer utjämnade.  Samma glidande skala 
kan  man  också  se  bara  genom  att  titta  på  Stefans  språkliga  repertoar  i  de  respektive 
samtalssituationerna. I sitt samtal med sina föräldrar är Stefan mer traditionell för att i de 
övriga samtalen använda färre traditionella varianter och vara mindre kategorisk i sitt bruk.

I tabellerna nedan ser vi en sammanställning av Stefans användning av de dialektdrag 
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som kvantifierats och övriga dialektdrag som jämförts mer översiktligt för varje samtal.

Tabell 1. Dialektdrag hos Stefan som mätts kvantitativt i alla inspelningar

Samtalssituation Samtal med Britta och make Samtal med sambo Intervju 

Variant Antal Procent Antal Procent Antal Procent

int 24 av 29 83% 12 av 21 57% 18 av 36 50%

had 2 av 4 50% 0 av 11 0% 5 av 10 50%

sku/skul 5 av 5 100% 7 av 10 70% 8 av 9 89%

-en > sonantiskt -n 4 av 5 80% 3 av 4 75% 7 av 11 64%

Diftongerat långt o 1 av 45 2% 2 av 23 9% 5 av 57 9%

Tabell 2. Förekomst av h-bortfall,-ngg, tjockt l, ttj, och initialt w alla inspelningar hos Stefan

Samtalssituation Samtal med Britta 
och make

Samtal med sambo Intervju 

Variant

h-bortfall Ja Ja Nej

-ngg Ja Ja Ja

tjockt l Ja Nej Nej

ttj Ja Nej Nej

Intialt w Nej Ja Nej

I tabell 1 och 2 ser vi en generell tendens hur Stefans bruk av de flesta av dessa varianter ökar 
i  frekvens  när  han  samtalar  med  sina  betydligt  dialektala  föräldrar  och  minskar  när  han 
samtalar med sin sambo och med mig i intervjun. Dessutom visar analysen att han använder 
fler dialektvarianter i samtalet med sina föräldrar än i de andra samtalen.

Jämför man Stefans samtal med sina föräldrar och samtalet med hans sambo ser man hur 
han tydligt anpassar sin språkanvändning som dessutom på många sätt följer hur hans sambo 
talar i samtalet. 

Tittar man sedan på hans samtal med sina föräldrar jämfört med intervjun så sker en 
liknande  anpassning  i  samma  riktning  som samtalet  med  sambo,  där  flera  drag  används 
mindre kategoriskt eller slutar användas helt. 

Stefans repertoar i intervjun och samtalet med sambon är alltså betydligt mer lika än hur 
den tog sig uttryck i samtalet med sina föräldrar. I vissa drag skiljer de sig ändå åt,  men 
resultatet  ger  en något  mer oklar  bild  där  Stefan  på vissa sätt  tycks vara  mer dialektal  i 
intervjun än i samtalet med sambon, men på andra sätt mer utjämnad. De handlar dock i stort 
om några få belägg som skiljer åt endera håll (förutom för varianten had som jag diskuterar 
närmare under punkt 5) som gör det svårt se någon tydlig skillnad mellan de två samtalen.
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4.5 Resistenta drag och drag i förändring
Stefans användning av de olika undersökta dialektvarianterna i  respektive samtalssituation 
kan visa vilka drag som antingen är stabila eller vilka drag som varierar i högre utsträckning 
och därmed kommit  längre  i  en  förändringsprocess.  Nedan följer  en  sammanställning  av 
Stefans bruk av de undersökta varianterna utifrån en modell tagen från Svahn & Nilsson (u.a) 
där D representerar kategoriskt användning av en dialektvariant och S kategoriskt bruk av en 
standardvariant. DS och SD betyder i sin tur endera  övervägande dialektvariant respektive 
övervägande standardvariant. Ett D eller S inom parentes betyder att varianten är ovanlig (Se 
Svahn  2013:59ff).  Jag  har  också  valt  att  markera  lika  mycket  bruk  av  standard  och 
dialektvariant som D/S. 

Tabell 3, Alla närmare undersökta drag hos Stefan i en modell för utjämning

Variant Samtal med 
Britta och make

Samtal med sambo Intervju 

sku/skul D DS DS

-en>sonantiskt -n DS DS DS

int DS DS D/S

had D/S S D/S

Diftongerat långt o S(D) S(D) S(D)

-ngg S(D) S(D) S(D)

h-bortfall S(D) S(D) S

Tjockt l S(D) S S

ttj S(D) S S

Intialt w S S(D) S

De drag som uppvisar störst resistens hos Stefan är  sku/skul  och -en>sonantiskt -n men de 
varierar  också  beroende  på  samtalssituation.  Dialektvarianten  är  dock  överlag  den  mest 
vanliga.  Sku/Skul är  den  enda  undersökta  variant  som används helt  kategoriskt  av  Stefan 
någon gång, och detta i samtalet med hans föräldrar. Såväl  sku/skul som -en>sonantiskt -n 
varierar dock vilket tyder på att de ändå är i början på en förändringsprocess. 

Även  int  är relativt stabil men varierar mer beroende på samtal. Varianten tycks alltså 
vara inne i än förändringsprocess där den ersätts med  inte men förändringen verkar inte ha 
gått så pass långt att den anpassas helt och hållet hos Stefan. 

Varianten had uppvisar ett något annorlunda mönster än int. Had förekommer i lika hög 
utsträckning i intervjun som i Stefans samtal med sina föräldrar. Överlag är tendensen dock att 
förändringen gått längre i detta drag än för sku/skul, -en>sonantiskt -n och int.

Sedan har vi flera drag som används mycket mer sällan av Stefan. Såväl diftongerat långt 
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o,  -ngg,  h-bortfall, tjockt l, ttj och intialt w  är ovanliga drag som används enstaka gånger i 
varje samtal. Dessa är alla ålderdomliga dialektdrag som kan konstateras har kommit mycket 
långt  i  en förändringsprocess  mot  standardnormen.  Detta  antagande stärks  också i  det  att 
Stefan  främst använder varianterna i samtal med sina föräldrar och i mindre utsträckning i 
övriga samtal.

4.6 Nätverk och dialektanvändning
För att få ytterligare förklaringar till och en djupare förståelse av Stefans språkliga repertoar 
diskuterar jag här den ytterligare information som framkommit om Stefan intervjun. Först 
beskriver jag Stefans nätverk och därefter Stefans språkanvändning i  dessa nätverk. Sedan 
diskuterar  jag  hur  detta  kan  ge  ytterligare  förståelse  till  Stefans  språkliga  repertoar  och 
därmed till dialektsituationen i området.

 Stefans nätverk kan kategoriseras som i huvudsakligen lokalt och tätt sammanvävt. Han 
är uppväxt i Bonäs och hans föräldrar kommer också från Bonäs respektive Våmhus. Stefans 
sambo är i sin tur också hon från Våmhus där de också bor tillsammans med sina två barn. 
Stefan  bor  alltså  i  närheten  av  den  ort  där  han  är  född  dit  familjen  sedan  tidigare  har 
kopplingar, tillsammans med någon som också kommer från detta område. 

Familjen och barnen är det som tar upp det mesta av Stefans tid. På helgerna umgås han 
ibland med två–tre familjer som har barn i samma ålder i Våmhus. Det här är också personer 
som han nästan umgåtts med hela livet. De är ungefär lika gamla, uppväxta i Våmhus och 
känner därför också varandra inbördes. Några av dessa personer har flyttat från Våmhus ett 
tag för att sedan komma tillbaka till orten.  Vidare har Stefan också fyra studiekamrater från 
Mora som alltså träffas och hjälps åt med studierna 3-4 dagar i veckan.  En av dessa brukar 
han också se någon gång utanför studierna då denna person också bor i Våmhus.

Den här  typen av  nätverk  har  man i  tidigare  forskning konstaterat  främjar  ett  lokalt 
språkbruk. Utifrån detta skulle man alltså kunna sluta sig till att på det sätt som Stefan talar är 
också  relativt  lokalt  präglat.  Ändå är  det  alltså  relativt  stora  skillnader  mellan Britta  och 
Stefan, särskilt i att Stefan inte använder traditionell dialekt i samtalen, som snarare bör tyda 
på att kontakterna blivit betydligt öppnare. 

Något som inte framkommer i analysen är att Stefan i vissa situationer ändå använder den 
traditionella dialekten och att han har använt den när han var yngre med sina föräldrar. Upp 
till  10-års åldern dalskade Stefan aktivt  men slutade därefter  använda dialekten under  en 
period. Stefan  berättar  att  hans  föräldrar  alltid  har  dalskat  med  honom  men  han  pratar 
”svenska” med dem. Han vet inte själv varför det har blivit så, men spekulerar i att det är 
något man helt enkelt har vant sig vid.

Stefan började dock dalska igen runt 20-25 års åldern. Han pekar själv på att barnen han 
växte upp med inte dalskade då men att flera har börjat igen i vuxen ålder. Det är också bland 
annat med de vänner han har i Våmhus som Stefan använder den traditionella dialekten.

Detta kan alltså tyda på att det finns fler liksom Stefan som förändrat sitt dialektbruk 
genom åren. Att de börjar tala traditionell dialekt senare i livet skulle kunna förklaras med att 
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det senare i  livet  har kommit att  kunna använda den som en identitetsmarkör i  en annan 
gemenskap. Helgander (1996:120) beskriver också just detta där flera av hans informanter 
som en gång slutat med målet kan återuppta det ”om de nämligen kommer att ingå i en annan 
gruppgemenskap […] där mål fortfarande används”. Stefan har han alltså i delar av sitt sociala 
nätverk kunnat börja använda den traditionella dialekten igen medan relationen med hans 
föräldrar fortfarande är mer eller mindre starkt präglat av de språk som han använde efter 10-
års åldern. 

Det faktum att Stefan inte talar traditionell dialekt med sina föräldrar medan de själva gör 
det bör tidigare ha varit, om man utgår från Hultgrens beskrivning av de då gällande språkliga 
normerna i området, i stort sett helt omöjligt. Hultgren (1983:22) menar att ”[d]e personer 
som bryter  mot  normen  och  talar  standardsvenska  inom den  lokala  dialektgruppen  löper 
risken att bli betraktade som fjantiga, tillgjorda och löjliga”. Han kommer dock fram till att 
dessa normer håller på att upplösas något vid undersökningstillfället särskilt i Mora och där 
tydligast i de centrala delarna av orten (Hultgren 1983:97-98). Han menar också att när det till 
exempel inte längre är ett normbrott att använda ”standardvarieteten” i samtal med någon som 
talar traditionell dialekt på orten, så är detta ett ytterligare tecken på att dialekten inte är ”lika 
självklar  som gruppspråk”  och  att  den  traditionella  dialekten  håller  på  att  trängas  undan 
(1983:98). 

Britta berättar dock att just det faktum att Stefan inte dalskar med sina föräldrar ibland 
ifrågasätts av andra. Hon menar dock själv att det inte går att hålla på och tjata på Stefan att 
han ska ”dalska” med dem utan att ”de blir väl om det blir”. 

Det är också intressant att Stefans sambo inte talar traditionell dialekt vilket då också gör 
att hon och Stefan inte använder den i sitt samtal. När Hultgren gör sina undersökningar, alltså 
för bara cirka 30–40 år sedan, bör det motsatta alltså varit gällande. 

Stefan har också valt att föra vidare den traditionella dialekten till nästa generation. Men 
även då han talar  mål  med sin barn svarar  de honom på ”svenska”.  Ibland kan de  dock 
använda vissa ord på den traditionella dialekten. Stefan konstaterar också för dem kommer 
troligen den traditionella dialekten att snarast bli ett ”andraspråk” eftersom ”svenskan” är så 
pass dominerande i alla sammanhang där de tillbringar mycket tid, som till exempel på dagis.

Den traditionella dialekten används allt mindre och inte ens i de lokala nätverken används 
det i samma utsträckning som förr. Det verkar snarare finnas en tendens mot en större frihet 
att röra sig språkligt inom den lokala gemenskapen vilket tyder på att de traditionella lokala 
språknormerna inte längre har samma möjlighet att påverka personerna inom det i  samma 
utsträckning som förr. Det visar också generellt på hur utjämningsprocessen i Mora har verkat 
och fortsatt kommer verka.
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5 Dialekt i förändring 

I  den  här  uppsatsens  syfte  har  jag  studerat  intra-  och  interindividuell  variation  hos  två 
personer från Mora, för att undersöka vad det kan säga om dialektsituationen idag i Mora och 
mer specifikt om eventuella pågående språkliga förändringar. 

Undersökningen har visat på att dialektsituationen präglas av en utjämningsprocess. Detta 
går också i linje med hur tidigare forskning har beskrivit situationen i området, men också i 
flera  andra  delar  av  Sverige.  I  min  undersökning  har  utjämningsprocessen  visats  dels  i 
skillnaderna mellan Britta och Stefan som representanter för en äldre och en yngre generation, 
dels genom Stefans individuella variation i olika samtalssituationer. 

Britta  representerar  ett  äldre  dialektstadium där  traditionell  dialekt  är  mycket  vanligt 
medan  Stefan  intar  en  position  där  han  fortfarande  har  kopplingar  både  till  denna 
språkgemenskap  men  också  till  sådana  där  traditionell  dialekt  inte  är  samtalsspråket.  De 
faktum att han inte använder traditionell dialekt i samtalet med sina föräldrar kan ses som ett 
trendbrott där den traditionella dialekten inte längre är lika självklar att användas med de allra 
närmaste. 

Eftersom den  traditionella  dialekten  är  tydligt  förbehållen  en  äldre  tid  och  en  äldre 
generation blir därmed det språkliga avståndet mellan Stefan och Britta stort.  Det handlar 
därmed inte bara om en gradvis utjämning utan om en varietet som inte längre förs vidare på 
samma sätt som förut. 

Det stora språkliga avståndet mellan informanterna syns tydligt i att Britta har många 
varianter som Stefan inte har alls. I de varianter som är gemensamma för dem båda kan man 
till exempel också se att varianterna tjockt l och ttj används i stort sätt genomgående av Britta 
i båda hennes samtal medan de nästan inte alls används av Stefan.

Andra dialektdrag hos Stefan är mer stabila och har därmed en större möjlighet att finnas 
kvar  i  en  kommande  generation.  Varianterna  sku/skul en>sonantiskt  -n  är  de  drag  som 
uppvisar störst resistens av de undersökta dialektdragen hos Stefan. De används i relativt hög 
utsträckning  i  samtliga  av  Stefans  samtal  och  varierar  alltså  inte  heller  särskilt  mycket 
beroende på samtalssituation. 

En  av  frågeställningarna   i  den  här  undersökningen  är  också  vilken  påverkan 
samtalssituationen har på, i det här fallet, användningen av dialekt. Liksom bland annat Svahn 
& Nilsson visar så har även jag kunnat se hur ett  samtal med någon mer dialektal också 
främjar ett mer dialektalt språkbruk och tvärtom. Anpassningen sker både i hur kategorisk 
Stefan  är  i  sin  användning  av  dialekt  och  i  vilka  varianter  han  använder  i  respektive 
samtalssituation. Han använder till  exempel varianten  int  nästan helt kategoriskt i samtalet 
med sina föräldrar medan den förekommer hälften av gångerna i övriga samtal. H-bortfall är 
ovanligt hos Stefan men används flera gånger i samtalet med hans föräldrar, men endast en 
gång i samtalet med sambon och ingen gång i samtalet med mig. Varianterna tjockt l och ttj 
förekommer bara i samtalet med föräldrarna och försvinner helt i övriga samtal. 

Denna anpassning visar alltså på samma pågående utjämningsprocess som skillnaderna 
mellan Britta och Stefan kunde påvisa. Utifrån detta bör det alltså finnas goda skäl att hävda 
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att detta är någonting som har stor påverkan på en individs språkanvändning.
I vissa fall tycks dock några undersökta variabler motsäga detta generella mönstret och 

istället visa på det motsatta. Till exempel Stefans användning av diftongerat långt o visade att 
han snarast tycktes ha mindre av denna variant i samtalet där han i övrigt var mest dialektal. 
Det finns i det här fallet skäl att ana att det finns brister i själva metoden som jag använde för 
att göra analysen av denna variant.

I resultatredovisningen räknade jag samtliga förekomster av långt o och tog ingen hänsyn 
till  några  inomspråkliga  variabler  som betoning,  position  eller  liknande  potentiellt  skulle 
kunna vara mycket viktiga pusselbitar i förklaringen hur den här varianten används. Det fanns 
en  tendens att  det  var  vanligare  att  varianten  användes i  vissa  ord  som  skuolan  'skolan', 
skuogen  'skogen',  pruova  'prova',  och (all)ihuop  '(all)ihop.'  Det tycktes till  exempel aldrig 
förekomma i början av ord utan snarare i mitten av flerstaviga ord, men också finalt i ord som 
buo 'bo' och stuo 'stod'. I ett ord som tror  finns också som Levander konstaterar en växling 
mellan  o  och  u.  Traditionellt  har alltså  tro  i  Övre Dalarna hetat  tru (Levander 1925:154). 
Detta kan man också tänka sig har påverkan på varför ordet aldrig har diftong hos Stefan. 
Dessutom finns också ett belägg på ett uttal som låg nära trur hos Stefan i samtalet med hans 
föräldrar. 

Man kan alltså konstatera att de inomspråkliga förhållandena för denna variant troligen 
skulle behöva undersökas närmare för att kunna få en bättre bild av hur den används. De visar 
också generellt på vikten att ta med mer kvalitativa förhållanden i beräkningarna i den här 
typen av språklig analys. 

Resultaten för had avvek också mycket från de övriga resultaten i det att Stefan tydligt 
konvergerar i samtalet med sin sambo men inte i samtalet med mig trots att jag inte heller 
använder varianten. I mångt och mycket är Stefans språk i intervjun likt det han har med sin 
sambo, men det  finns i  vissa drag till  och med en tendens till  att  han är mer dialektal  i 
intervjun. Att Stefan inte talar precis på samma sätt som jag är i sig inte förvånande, men 
däremot  att  han,  som i  varianten  had upprätthåller  sin  användning av detta  drag när  han 
tydligt konvergerar mot sin sambo. 

En förklaring till  detta skulle kunna vara att  Stefan har större anledning och vilja att 
närma sig sin sambos tal än mitt i intervjun. Inom ackommodationsteorin brukar man också 
framföra att graden av konvergens tycks bli större ju större behov talaren har att bli socialt 
accepterad av samtalspartnern (Giles, Coupland & Coupland 1991:19, även Nilsson 2011). 
Likaväl som det kan handla om konvergens gentemot sambon så kan det också handla om 
divergens gentemot mig. Att divergera språkligt kan alltså handla om viljan att distansera sig i 
ett  samtal  från  sin  samtalspartner  men  dessutom,  mer  generellt,  att  vilja  markera  och 
upprätthålla en identitet eller skilja ut sig från någon som kommer utifrån den egna gruppen 
(Auer, Hinskens & Kerswill 2005:6). 

Att det senare skulle kunna vara giltigt kan vi också se i Stefans sociala nätverk. I sitt 
sociala  nätverk,  som  kan  karakteriseras  som  relativt  tätt  och  lokalt,  kan  Stefan  därmed 
upprätthålla en lokal språklig identitet. I den här typen av sociala nätverk kan man förvänta 
sig att lokala språkliga normer är mer fasta och verkar solidariserande inom gruppen.

Undersökningen  av  Stefans  sociala  nätverk  kunde  dock  visa  på  en  form  av 
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utjämningsprocess i det att de traditionella lokala språknormerna ändå inte tycks ha samma 
stora påverkan som de tidigare hade. De faktum att Stefan inte talar traditionell dialekt med 
sina föräldrar  och inte  heller  gör  det  med sin  sambo visar  just  på  denna förändring  mot 
tidigare förhållanden.

Det är dock intressant  att  trots att  jag här har analyserat  Stefans repertoar i  tre olika 
samtalssituationer så har jag ändå inte fått ta del av hela hans språkliga repertoar. I samtalen 
har det framkommit att han också talar traditionell dialekt i andra situationer. I vissa delar av 
hans sociala nätverk fungerar fortfarande den traditionella dialekten som de gemensamma 
talspråket. För att få hela bilden av Stefans språkliga repertoar hade man alltså behövt höra 
hans språk i dessa situationer. Detta visar också dels på den stora språkliga spännvidden och 
den komplexa dialektsituationen i området idag, dels på vikten av metodvalet för att kunna 
komma åt en mer komplett bild av en persons språkliga repertoar.

Stefan berättar också att han talar traditionell dialekt med sina barn för att därmed ge dem 
en möjlighet att kunna använda dialekten. Barnen svarar dock inte honom på dalska. Stefan 
tror själv att de inte kommer att använda målet mer än som ett andraspråk. Den generella 
utjämningstendensen med allt färre talare av den traditionella dialektalare pekar också i den 
riktningen.

Dialektsituationen i Mora beskrevs redan i inledningskapitlet som komplex och den här 
undersökningen har på flera sätt också bekräftat den bilden. Man kan konstatera att den här 
uppsatsen ännu bara har skrapat på ytan av vad som är en tämligen intressant språksituation. 
Mycket vidare forskning skulle kunna göras i detta dialektområde särskilt av språket hos en 
kommande generation. De utjämningstendenser som här gjort sig gällande skulle troligen var 
längre gångna hos denna generation och troligen i samma variabler som här har undersökts. 
Den  tidigare  så  stora  dialektsplittringen  gör  de  också  intressant  att  vidga  kommande 
undersökningar  till  fler  delar  av  Mora-området,  eller  till  andra  delar  av  det  tidigare 
dalmålsområdet för möjlighet till jämförelser.

Till sist kan jag konstatera att variation och förändring går hand i hand och allt detta finns 
det alltjämt gott om i Mora.
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