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Sammanfattning
Min studie har gällt två tvillingars idiolekter, och undersökningen har sökt finna skillnaderna mellan 

deras talspråk.  En idiolekt kan analyseras som resultatet av en människas identitet,  register och 

anpassningen  den gör  till  världen  runtomkring  sig.  Resultaten  av  undersökningen  har  visat  att 

informanterna  Eva  och  Idas  idiolekter  skiljer  sig  från  varandra  på  alla  tre  plan.  Båda  har  ett  

ordförråd med hög stilnivå, även om Evas är mer akademiskt än Idas, vilket kan bero på att Evas 

studier är huvudsakligen på svenska medan Idas är på engelska. Eva är mer säker i sina uttalanden 

även om hon ofta påpekar att det hon säger är hennes åsikt. Ida garderar sig mer genom användning 

av försvagande adverb och tvekljud. Resultaten visar också att Eva pratar mer än vad Ida gör, vilket 

kan kopplas till vilka samtalsstilar de är vana vid samt hur de förhåller sig till att tala mycket eller 

lite. De är helt enkelt två olika språkvarelser med olika sätt att förstå språk och använda sina språk, 

vilket leder till att de gör olika val, olika tolkningar, att de använder olika ord och olika mängd ord.  

Hur lika deras register än är gör deras identiteter och anpassningssätt att de ändå skiljer sig stort 

från varandra. 
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1 Inledning
Den  språksociologiska  forskningen  har  länge  baserats  på  föreställningen  att  generalisering  på 
gruppnivå är det bästa sättet att uppnå kunskap om hur vi fungerar som språkvarelser. Forskningen 
har gällt varför man talar på ett visst sätt på olika platser, varför slang uppstår i en viss åldersgrupp 
och varför kvinnor talar annorlunda än män. Men en fråga väldigt få ställer sig är: hur går den här 
personen till  väga  för  att  kommunicera?  Hur  kommer  det  sig  att  just  den  här  unika  individen 
uttrycker sig på det här sättet? Vi är väldigt bra på att se den större massan, men hur är det med den 
enskilda individen? Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att alla är lika och att somliga är 
mer lika än andra, är det minst lika viktigt att minnas att alla är  unika (Einarsson 2009:146). Just 
den här unika kvalitén hos en individs språkbruk är någonting begreppet idiolekt tar fasta på. Det är 
”[e]n människas eget unika sätt att fungera som språkvarelse” (Einarsson 2009:211). 

Det kan finnas många anledningar till varför en individ kommunicerar som den gör, och för att 
kunna  eliminera  de  förutsägbara  faktorerna,  alltså  kön,  ålder,  etnicitet  och  i  viss  grad  sociala 
gemenskaper samt geografiska bostadsorter, måste personerna vara lika på dessa punkter. Den här 
uppsatsen är därför en komparativ analys av ett par enäggstvillingars idiolekter. Eva och Ida (inte 
deras  riktiga  namn)  är  så  lika  man  kan  komma  som kommunikativa  varelser,  därför  kommer 
resultaten  av  min  undersökning  med  stor  sannolikhet  visa  på  just  det  som gör  oss  människor 
språkligt unika: våra idiolekter. 

1.1 Syfte
Utgångspunkten är att trots att två människor förefaller lika på alla sätt och vis uttrycker de sig ändå 

på olika sätt, eftersom alla människor är unika. Syftet med den här undersökningen är att få svar på i 

vilken grad antagandet  faktiskt  stämmer,  hur tvillingarnas språkbruk ser ut  och vad det  är  som 

skiljer dem åt. Genom att finna skillnader, men också likheter, kommer vi kunna få svar på vad det  

är  som gör  en människas språkbruk unikt.  Vi kommer alltså  att  kunna ta  ett  steg bort  från en 

generaliserande utgångspunkt till en fullt individuell, och därigenom närma oss något som berör oss 

allihop. Genom att ta fasta på det unika kommer vi att kunna nå fram till det gemensamma – vad det 

är som gör oss alla unika.  
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2 Bakgrund och teori 
Den svenska forskningen har fokuserat ytterst lite på idiolekten. Många nämner begreppet och ger 

det en kort förklaring, men den enda som verkligen intresserat sig för begreppet är Jan Einarsson, 

vars forskning jag dröjer extra mycket vid. Bortsett från den minimala svenska idiolektforskningen 

finns dock en del forskning på engelska från exempelvis USA, Storbritannien, Italien, Brasilien, 

Taiwan och Tyskland; inte minst inom filosofin men även lingvistiken.  

2.1 Forskarnas definitioner av idiolekt
Hur  begreppet  idiolekt ska  definieras  är  inte  alls  självklart.  Alla  forskare  tycks  ha  sin  egen 

definition. Sammanfattningsvis handlar den huvudsakliga konflikten om vad ett språk rent tekniskt 

är,  och  huruvida  man  ska  betrakta  idiolekten  som  underställd  kollektiva  språk  (t.ex.  svenska, 

arabiska, hindi) eller tvärt om. Det vill säga: vissa forskare hävdar att idiolekten är den enskilda 

individens språk, samt att de kollektiva språken består av en serie överlappande idiolekter. 

Donald Davidson (se Chiffi 2011:422,427) tar fasta på att man inte behöver kunna tala samma 

språk för att förstå varandra, det går att göra sig förstådd genom andra medel än exakta ord. Han 

anser att varje människa har sitt eget unika sätt att tala på, och att alla har olika bestånd av uttryck 

till  sitt  förfogande, samt att  varje  enskild individ har aningen olika definitioner av samma ord. 

Davidson (se Malphas 2009) går  till  och med så lång att  han ifrågasätter  att  språk finns  över-

huvudtaget  eftersom han anser  att  de gemensamma språkliga reglerna inte  ligger  till  grund för 

förståelsen av språket i sig. Alex Barber (2001:265) påpekade att det finns två sätt att definiera 

språk  på:  antingen  genom  att  beskriva  den  grammatiska  strukturen  för  språket  under  ett  kort 

tidsspann  (eftersom  språk  ständigt  förändras),  eller  genom  att  lyfta  fram  vilka  som  använder 

språket. Idiolekten talas alltså enligt Barber av en individ medan kollektiva språk talas av en grupp 

individer. 

Andra forskare anser att kollektiva språk är en standard och att idiolekterna är variationer av 

denna standard. De anser med andra ord att det finns ett rätt sätt att uttrycka sig på samtidigt som 

individerna, genom att göra fel, skapar egna varianter av denna korrekta standard. Framstående är 

här  Michael  Dummett  (se  Chiffi  2011:421)  som definierar  idiolekterna  som variationer  av  det 

gemensamma  språket.  Hans  princip  är  att  det  gemensamma  språket  har  statiska  regler,  medan 

idiolekternas regler är beroende av individernas uppfattning om dem för att kunna fungera. Även 

Hans-Heinrich  Lieb  (se  Dittmar  1996:109-110)  uttrycker  åsikten  att  idiolekten  står  i  relation: 
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idiolekt, dialekt,  standardlekt.  Alltså att  dialekten är en variant av det kollektiva språket medan 

idiolekten är en variant av dialekten. Alexander George (1990:277) hävdar att två individer kan dela 

samma idiolekt på samma sätt som två individer kan tänka på samma siffra. Han hävdar alltså att en 

idiolekt  är  någonting  en  viss  person har  vetskap  om under  ett  visst  tidsspann,  vilket  också  är 

någonting flera kan ha vetskap om samtidigt. Vidare hävdar Garrafa m.fl. (1999:37) att en idiolekt 

är en individuell variation av en specifik dialekt, och som inte nödvändigtvis är bunden till endast  

en person.

Utöver detta finns det forskare som har fokuserat på det skriftliga språket och hur det samspelar 

med idiolekterna. Max M. Louwerse (2004:207,220) skriver att författare lämnar ett avtryck i sina 

texter  som  gör  det  möjligt  att  identifiera  dem,  eftersom  alla  har  egna  sätt  att  skriva  på,  ett 

lingvistiskt system som är deras idiolekter. Dock kan det vara problematiskt att tro att man kan 

sammanställa  en  författares  hela  språkliga  repertoar  eftersom  författare  tenderar  att  ändra  stil 

beroende på vilken sorts text de skriver. Malcolm Coulthard (2004) framhåller att en idiolekt är ett  

individuellt  språk och att  det  syns  i  en  text  genom olika språkliga  val.  Alla  har  byggt  upp en 

språklig repertoar under de år de levt och denna repertoar ser olika ut för alla. Det betyder, enligt 

Coulthard,  att  trots  att  olika  individer  potentiellt  kan använda samma uttryck så tenderar  olika 

individer att välja en viss typ av uttryck, vilket skapar ett individuellt språkligt mönster, exempelvis 

favoritord. Detta gör att trots att två personer skriver om exakt samma sak kommer de ändå att göra 

olika språkliga val som gör att de skiljer sig från varandra. Dessutom kommer en och samma person 

skriva samma uppgift  på lite  olika sätt  vid olika tillfällen.  Sättet  att  undersöka någons idiolekt 

genom att hitta mönster i ett textprov jämför han med ett fysiskt fingeravtryck. Han anser att det är 

en stor skillnad eftersom ett fingeravtryck ger all information man kan tänkas vilja ha om individen, 

medan  ett  textprov  ger  en  väldigt  liten  del  av  en  individs  hela  språkliga  repertoar  (Coulthard 

2004:431-432,434). Dessutom kan jag tillägga att ett fingeravtryck är statiskt medan en idiolekt är i  

hög grad dynamisk. 

Mest framstående i Sverige inom den gren av språksociologisk forskning som berör idiolekten, 

samt den forskare vars definition av begreppet ligger närmast min egen, är dock Jan Einarsson. I sin 

bok  Språksociologi samt  i  en  artikel  vid  namn  ”Ett  vidgat  lekt-begrepp”  både  definierar  och 

utvecklar han begreppet idiolekt. Enligt Einarsson (2009:144) formas den genom ett samspel mellan 

individens  identitet,  den  roll  den  spelar  i  sociala  sammanhang  och  hur  den  anpassar  sig  till 

samhällets normer, till dess förebilder, till solidariteten mellan olika människor, och till samhällets 

alla maktkonstellationer. Det finns med andra ord en skillnad i vem man framställer sig som, vilket 
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kallas för en människas face, och den man faktiskt är. Idiolekten är enligt Einarsson varken det en 

människa är eller det den framställer sig som, utan ett samspel mellan dessa, samt anpassningen till  

resten av samhället.  Den här anpassningen skiljer sig givetvis från individ till  individ,  och den 

förändras ständigt samtidigt som världen runt omkring individen förändras. 

 Eftersom en  människas  face  är  ett  dynamiskt  fenomen  förändras  det  beroende  på  vilken 

kontext man befinner sig i. Einarsson (2009:211) beskriver det som en repertoar av olika roller man 

kan spela  i  olika  sammanhang,  i  olika  gemenskaper  och inom olika  ämnesområden.  De andra 

lekterna  i  lekt-familjen,  geolekten,  sociolekten,  kronolekten,  sexolekten och  etnolekten,  skapar 

tillsammans idiolekten. Alla lekterna är språkliga variationer, baserade på geografiska skillnader 

(genuin dialekt, utjämnad dialekt, regionalt standardspråk eller rikstäckande standardspråk), sociala 

grupper  (detta  kan  både  vara  samhällsklasser  och  sociala  gemenskaper),  åldersgrupp,  kön  och 

etnicitet (Einarsson 2009:213-214). Dessa kan tillsammans med face förändras med kontexten, till 

exempel att man talar på bred dialekt med sin familj men att man använder ett mer standardiserat 

språk vid mer formella sammanhang, som exempelvis vid en anställningsintervju. De ingår i den 

språkliga repertoar en människa kan nyttja för att uttrycka sig. Precis som Coulthart poängterar 

Einarsson att människor gör olika språkliga val, och det är dessa val som baseras på det idiolekten 

består av: identitet, anpassning och face.  

Einarsson (2009:212) hävdar även att idiolekten kan ”betraktas som resultatet av påverkan från 

olika  språkliga  gemenskaper  och  genom  konvergent  och  divergent  ackommodation  i  dessa”. 

Ackommodation är hur vi anpassar oss till de vi kommunicerar med, antingen konvergent, alltså att 

vi närmar oss den andras språkbruk, eller divergent, att vi fjärmar oss från den andra (Einarsson 

2005:126). Detta är en del av den anpassning vi gör som språkvarelser till det samhälle vi lever i,  

alltså en del av det samspel som resulterar i olika idiolekter. Vi vill vara så lika de vi gillar som 

möjligt, och på samma sätt vill vi vara så olika de vi inte gillar som möjligt. Detta påverkar den  

anpassning vi gör till normer, förebilder, solidaritet och makt, och formar oss som människor. 

Detta är Einarssons sätt att definiera en idiolekt – men han tar det ännu längre än de övriga 

forskarna  och  vidareutvecklar  begreppet  genom  principen  ”ett  vidgat  textbegrepp”,  där  text  

innefattar inte bara skrift utan även tal, bilder, film, gester och kläder osv. Med andra ord: alla de 

olika sätt vi medvetet och undermedvetet kommunicerar med varandra på. På samma sätt är en 

idiolekt  inte  bara  hur  vi  uttrycker  oss  i  tal,  utan  även  i  skrift  och  med  vårt  kroppsspråk, 

kommunikation  i  en  vid  bemärkelse  (Einarsson  2005:129).  Dessutom  är  det  inte  bara  hur  vi 

uttrycker oss, producerar text, utan även vår konsumtion och reception av text (i vid bemärkelse) 

7



som formar våra idiolekter (Einarsson 2009:212). Vad vi tycker om det vi konsumerar; vad vi har 

för attityder till det, formar oss som språkvarelser. Attityden hänger ihop med ackommodationen – 

vi förhåller  oss konvergent till  det vi  gillar  och divergent till  det vi  ogillar,  inte bara till  andra 

människor med andra ord. Det vi läser, lyssnar på och ser är ännu en del av de fenomen vi anpassar  

oss till. Dessutom är våra handlingsberedskaper en del av våra idiolekter på det sätt att de är val vi 

gör eller skulle göra om vi blev tvungna att välja (Einarsson 2005:130). 

Utöver detta förklarar Einarsson att man kan skilja på en människas lekter, register och stil, 

även om det är svårt att dra en tydlig gräns dem mellan. Förenklat sett berättar lekterna vem man är,  

registret vad man gör och stilen hur man gör det man gör. Registret är alltså helt kontextuellt, en 

varietet som uppstår i olika sammanhang. En präst talar exempelvis med olika register beroende på 

om den predikar eller talar med sina vänner. Stilen däremot är en fråga om hur pass formellt eller  

informellt man talar (Einarsson 2009:215-216). 

Dessa kontrasterande definitioner av  idiolekt har färgat begreppet.  Än idag är det inte klart 

huruvida en idiolekt ska betraktas som individens språk eller en variation av individens språk.  Det 

finns med andra ord en hel rad uppfattningar om vad begreppet idiolekt kan innebära; uppfattningar  

som är mer eller mindre matnyttiga för den som själv ska studera fenomenet. Begreppet i sig är så 

mångfacetterat och öppet för tolkning, vilket är varför jag har funnit det nödvändigt att formulera 

min egen definition.

  

2.3 Min definition av idiolekt 
För att komma fram till ett svar på frågan vad en idiolekt är måste vi börja med att definiera vad ett 

språk  är.  Som tidigare  forskare  påpekat  finns  det  en  skillnad  mellan  ett  kollektivt  språk  (t.ex.  

svenska, japanska, esperanto) och en idiolekt, vilket kan ses som ett individuellt språk. Jag utgår 

från att en människas sätt att uttrycka sig, genom tal, kroppsspråk, handlingar osv. inte är bundet till  

ett grundläggande standardspråk. Jag anser att de kollektiva språk en människa har tillgång till och 

kan använda sig av tillhör dess geolekt, vilket är en del av idiolektens register (se figur 1). En 

människa  kan  hoppa  mellan  olika  språk,  precis  som den  kan  växla  mellan  olika  kronolekter,  

sexolekter,  etnolekter,  sociolekter  och  dialekter,  beroende  på  kontexten.  De  är  alla  en  del  av 

idiolektens  register.  Idiolekten  i  sig  är,  enligt  mig,  ett  paraplybegrepp  bestående  av  individens 

identitet, dess anpassning och dess register (se figur 1). 
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Jag skiljer mig här en aning från Einarsson då han anser att en människas face är en del av dess 

idiolekt, medan jag hävdar att detta snarare är ett register. Utgångspunkten för detta är att ett face, så 

som Einarsson beskriver det, är en roll individen spelar. Det är med andra ord en form av fasad,  

vilket förutsätter att detta är någonting som är frikopplat från individen. Jag håller dock inte med, 

utan jag anser att hur man än uppträder i en kontext kan man inte komma undan sin egen identitet.  

Registret och anpassningen till omvärlden är i ständig förändring, detta är någonting dynamiskt. Det 

är kvaliteterna hos identiteten, samt anpassningen, som skapar denna dynamik. Dock är det så att 

hur mycket en människa förändras kan den ändå inte göra sig fri från sig själv. Vilken roll man än 

spelar  måste  man  göra  det  utifrån  sina  egna  förutsättningar,  och  genom att  använda  sin  egen 

idiolekt. Därför anser jag att det bör kallas för register och inte face, eftersom det handlar om vilka  

val en individ har tillgång till och inte vilka rollen individen kan gömma sig bakom. 

En idiolekt är per min definition individuella språk, både individens sätt att uttrycka sig men 

också  att  uppfatta  andras  uttryck.  För  att  förstå  andra  måste  man  göra  en  tolkning  av  vad de 

uttrycker och detta kan först göras genom det individuella språket. Trots att en idiolekt innefattar ett 

brett spektra av uttryckssätt kommer den här studien endast beröra idiolekten på en talspråklig nivå 

där de språkliga val Eva och Ida gör märks mest, vilket i sin tur kommer att leda till en uppfattning 

om hur deras ordförråd, med andra ord register, ser ut. Samt hur de anpassar sig på olika sätt genom 
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sina val. Jag kommer alltså inte att se på hur Eva och Ida uttrycker sig exempelvis i skrift eller med 

sina kroppsspråk, vilket jag är medveten om är en brist i min studie. 

2.4 Tidigare studier
Alla de studier som gjorts av idiolekter har haft andra utgångspunkter för undersökningen än de jag 

har. Definitionen av idiolekten är min egen, även om den i huvudsak är baserad på Jan Einarssons  

tankar.  Många  forskare  tolkar  idiolekten  som  en  variant  av  en  dialekt,  och  därför  jämför  de 

forskarna  fonologiska  skillnader  mellan  dialekten  i  fråga  och  den  ”idiolektala  varianten”  (jfr 

Svantesson 2001, Kraljic m.fl. 2008, Dittmar 1996). Utöver detta finns det vissa som har undersökt 

idiolekter genom skriftspråk (jfr Coulthard 2004, Louwerse 2004). Jag anser inte att dessa under-

sökningar ligger tillräckligt nära min egen för att ha någon relevans för den här studien, och de 

kommer därför bortses från. 

Utifrån min definition av begreppet finns endast en tidigare studie som är av intresse, och det är 

Lovisa Alvtörns uppsats ”En människas språkhistoria – i  ljuset av ett  vidgat lekt-begrepp” från 

2005.  Alvtörn  använder  sig  av  metoderna  levnadsberättelse,  språkanalys på  fonologisk, 

morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå, samt hermeneutisk cirkel för att i omgångar jobba sig fram 

till  en  slutsats  om  informanten  Maries  idiolekt.  Hon  får  där  genom  en  god  bild  av  både 

informantens anpassning, identitet och register. Dock har hon ingenting att jämföra med eftersom 

hon endast hade en informant, vilket leder till att hon har svårt att dra en slutsats av analysernas 

resultat. Analysen är mycket utförlig då inte bara ordförråd och pragmatik undersöks, utan även 

grammatik och uttal. Det är även så att inte bara Maries talspråk har undersökts utan också hennes 

skriftspråk. Därför skiljer sig mitt och Alvtörns arbeten stort från varandra, även om våra metoder 

och det vi undersöker liknar varandra. Framförallt finns en väsentlig skillnad mellan vad Alvtörn 

avser är en idiolekt och hur jag definierar begreppet. Hon utgår från den filosofiska synpunkten att  

ett kollektivt språk ligger till grund för idiolekten. Det hon undersöker är alltså en individs svenska 

idiolekt (Alvtörn 2005:6). Hennes informant talade både svenska och franska, och Alvtörn utgick 

därför utifrån att det betydde att informanten hade två idiolekter. Därför skiljer sig våra definitioner 

av idiolekten från varandra på ett så pass grundläggande plan att det påverkar hur våra arbeten och 

resultat ser ut. 

2.5 Sammanfattning
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En idiolekt  är  en  individs  unika  språk.  En  idiolekt  består  av  delarna  identitet,  anpassning och 

register – vilka alla påverkar hur individen uttrycker sig och uppfattar andra individers uttryck. 

Forskarna är oense om hur begreppet idiolekt ska förstås, många anser att det är en variation av 

standardspråket  medan andra anser  att  standardspråket  är  en samling idiolekter.  Jan Einarssons 

uppfattning  är  den  som  ligger  närmast  min  egen.  Tidigare  har  inga  studier  med  min  exakta 

definition av begreppet gjorts. Lovisa Alvtörn kommer nära, men hennes definition baseras på idén 

om  att  en  individ  kan  ha  flera  idiolekter  samtidigt,  vilket  skiljer  våra  båda  arbeten  åt  på  en 

grundläggande nivå. Med andra ord är detta en uppsats som baserats på en unik definition av ett 

omstritt begrepp. Detta gör uppsatsen unik och min förhoppning är att den ska fylla i ett tomrum 

som finns i den språkforskning som idag i hög grad grundas på generalisering. 
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3 Material och metod
För att eliminera så många yttre faktorer som möjligt och för att komma åt just idiolekterna  valde  

jag att göra en jämförelse mellan två informanter som var så lika varandra som möjligt, närmare 

bestämt ett tvillingpar. Jag kände redan Eva och Ida innan studien, och de båda var perfekta för 

undersökningen som enäggstvillingar. Av integritetsskäl kommer de att vara anonyma och deras 

namn är alltså pseudonymer. Något som kan nämnas är dock att de är två kvinnliga studenter i 

tjugoårsåldern från Mellansverige och att de pratar svenska, engelska, lite japanska och lite tyska. 

Eva kan också lite spanska.

Uppsatsens material består av sex stycken inspelningar, två med Eva, två med Ida och två med 

båda tillsammans. De individuella inspelningarna inleddes med en intervju med tio korta frågor, 

därefter följde ett litet experiment där de fick återberätta ett händelseförlopp i ett kort videoklipp. 

När vi sågs tillsammans började vi med att spela in ett samtal där informanterna fick berätta och 

diskutera  utifrån  de  intervjufrågor  jag  ställde  till  dem.  Till  sist  fick  de  en  lite  större  fråga  att  

diskutera.  Inspelningarna  gjordes  med  min  bärbara  dator  och  det  Windowsbaserade 

standardprogrammet ”Ljudinspelaren”,  med hjälp av den mikrofon som finns inbyggd i  datorn. 

Ljudkvalitén på inspelningarna blev inte perfekt, och vid vissa tillfällen gick datorns fläktsystem 

igång vilket försämrade kvalitén till  viss del.  Med tillräckligt hög ljudvolym var det dock inga 

svårigheter att höra vad som sades.  

3.1 Inspelningarna
Hela processen började med att Eva och Ida fick komma hem till mig med ett par dagars mellanrum 

i mitten av oktober. Inför intervjuerna hade jag ställt i ordning rummet för att medvetet skapa en 

lugn och mysig stämning som skulle öppna för en vardaglig samtalsstil. Jag tror att det faktum att 

jag kände både Eva och Ida innan har  hjälpt  dem att  tala  på ett  naturligt  sätt,  även om själva 

situationen är onaturlig eftersom det finns en medvetenhet om att det man säger spelas in. Jag tror 

även att om intervjuerna hade utförts i en mer steril miljö med störande moment runtomkring och 

efter ett strikt schema hade jag inte kunnat få så genuina svar och ett så vardagligt språk som jag nu 

fick. Evas inspelning är 12,19 minuter lång och Idas är 10,15 minuter. Jag hade förberett tio frågor 

och jag försökte i största möjliga mån ställa dem likadant båda gångerna, även om det visade sig 

vara svårt. På vissa ställen fick jag formulera om eller helt enkelt hoppa över frågorna eftersom 

informanterna redan hade svarat på dem via de tidigare frågorna. Just för att låta intervjun kännas 
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som ett naturligt samtal kändes det dumt att hålla sig för strikt vid de exakta frågorna. 

Vid samma tillfälle gjordes också ett litet experiment där Eva och Ida fick titta på ett videoklipp 

och sedan återberätta händelseförloppet i det. Informanterna fick instruktionerna till hur de skulle gå 

tillväga innan videoklippet startades, för att de skulle få en chans att förbereda sig, ställa frågor och 

delta mer aktivt  när experimentet sattes igång. Videoklippet heter ”The Muppets:  Pöpcørn” och 

hittas  på  hemsidan  YouTube på  en  kanal  som heter  ”MuppetsStudio”.  Att  notera  är  att  klippet 

pausades innan scenen i  slutet,  samt att  textningen var  avstängd.  Den del  av videoklippet  som 

spelades upp är 3,20 minuter, och i inspelningarna var det först efter det att klippet spelats upp som 

informanten började prata. Av Evas 5,14 minuter och Idas 6,05 minuter får man alltså räkna bort 

cirka tre och en halv minut som bara är ljud från videoklippet. 

Av olika  skäl  kom den avslutande inspelningen att  dröja  till  en vecka  in  i  november.  Den 

förbereddes på samma sätt som den första, genom att skapa en mysig hemmamiljö med te att dricka  

medan vi samtalade. Både Eva och Ida uppfattade det som lättare att prata naturligt denna andra 

gång eftersom det blev mer av ett  samtal än en formell  intervju, och det märktes också på hur 

mycket lättare det var för dem att svara på frågorna och spinna vidare på ett samtalsämne. Den 

första inspelningen i intervjustil är 26,21 minuter lång och den andra inspelningen i diskussionsstil 

4,09 minuter. Under intervjun fick de berätta om sin uppväxt och sina levnadshistorier fram till sina 

liv idag, och diskussionen kretsade kring uppgiften att nämna tre saker som är positiva och tre som 

är  negativa  med att  vara  med i  en  teatergrupp.  Tanken var  att  diskussionen skulle  locka  fram 

meningsskiljaktigheter  och  på  så  sätt  en  annan  samtalsstil,  men  det  blev  inte  några 

meningsskiljaktigheter alls och därför räknar jag  diskussionen som en del av samtalet eftersom att 

det inte finns några märkbara skillnader mellan samtalsstilarna i de inspelningarna. 

3.2 Analysen
Alla inspelningar  transkriberade  jag i  sin  helhet  med hjälp av riktlinjer  för  transkription  enligt 

Samtalsanalys (2004)  av  Catrin  Norrby.  Jag  fann  att  uttal  och  vilka  ord  som  sades  var  allra 

viktigast, medan saker som intonation och röststyrka inte hade någon relevans, och transkriberingen 

tog form därefter (se bilaga 2). Orden skrevs ut så som de låter, för att jag skulle kunna upptäcka 

fonologiska skillnader. Sje-ljuden markerades med specialtecknen ş eller ʃ, beroende på om det var 

ett främre eller bakre ljud. Korta pauser markerade med kommatecken medan längre markerades 

med tre punkter. Skratt omringades med asterisker och överlappande tal med < och >. Ord på annat 

13



språk än svenska kursiverades. Parentes användes vid osäker transkription.   

Analysen skedde sedan i olika delar. Först sammanställdes en kronologisk livshistoria av vad 

informanterna  berättat  i  inspelningarna,  samt  vissa  kompletteringar  där  frågor  uppstod,  vilket 

förenklades  av  det  faktum  att  jag  känner  de  båda  personligen.  Sedan  sammanställdes  en 

sammanfattning av informanternas lektala register. Därefter analyserades användandet av de fyra 

ordklasserna substantiv, adjektiv, adverb och verb i inspelningarna  för att kunna visa på mönster 

hos, och se skillnader mellan, informanterna. Slutligen gjordes en djupare analys av experimentet 

där uppgiften var kort och koncis, och dessutom exakt den samma för båda informanterna, vilket 

gör att resultaten har extra reliabilitet. Språkforskningen i sig är grundad på uppfattningen om att ett 

språk  består  av  fyra  delar:  grammatik,  uttal,  ordförråd  och  pragmatik  (se  Svensson  1998:60). 

Grammatiken och uttalet grundläggs tidigt hos en individ och det kan vara svårt för en människa att 

lära om dessa saker. Ordförrådet och pragmatiken, alltså språkets användning, är däremot under 

ständig utveckling. Det är därför just de sista två punkterna undersökningen fokuserat på, eftersom 

detta är språkliga val Eva och Ida gör, medan deras grammatik och uttal inte på samma sätt går att  

välja. 

3.3 Etiska avväganden
När man arbetar med människor är det extra viktigt att ta hänsyn till den etiska faktorn. Man måste 

överväga syftet  med undersökningen och planera arbetet  med informanterna i  åtanke.  Man ska 

också överväga de personliga konsekvenserna som kan uppstå för informanterna, samt säkra deras 

konfidentialitet (Kvale och Brinkmann 2009:kap 4). Med tanke på att detta är en högst personlig, 

kvalitativ studie med endast två informanter, vilket kan försvåra anonymitet, har det varit väldigt 

viktigt att vara tydlig och öppen med exakt vad arbetet går ut på, vad det är jag söker efter och 

vilken del Eva och Ida har i det hela. De har fått ett skriftligt intyg av mig där jag försäkrar dem 

anonymitet, frivilligt deltagande, rätt att vara informerade och rätt att påverka vad som hamnar i 

uppsatsen eller helt enkelt dra sig ur om det inte känns bra. Jag tror att det faktum att vi känner  

varandra personligen har hjälpt att skapa ett samförstånd och en trygghet i att arbetet utförs på ett 

etiskt sätt.

 

3.4 Sammanfattning
Materialet  för  undersökningen består  alltså  av  sex  inspelningar  av  informanterna  Eva  och  Ida. 
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Transkriberingarna  har  utförts  med syftet  och  analysen  i  åtanke,  då  sådant  som intonation  och 

röststyrka inte togs med. Analysen består av en kronologisk livshistoria, en sammanställning av 

lekterna, en lexikal analys av ordförråden samt en djupgående analys av experimentets resultat. 

Hela arbetet har utförts med etiska avväganden i åtanke då informanterna varit väl informerande 

och i samtycke med deras deltagande. De har även fått en försäkran om anonymitet och övriga 

rättigheter. Dessutom har de fått tillfälle att läsa genom och godkänna resultatet av arbetet.  
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4 Resultat 
Enligt min definition av begreppet skapas en idiolekt i skärningspunkten mellan identitet, register 

och anpassning, och som resultatet av individens unika val. För att få en fullständig bild av Evas 

och Idas idiolekter sker analysen i tre delar: genom en biografi som tar fasta på hur deras identiteter 

ser ut, genom en sammanställning av deras lektala register samt genom en lexikal analys av deras 

ordförråd. För att få en så god bild av detta som möjligt, genom att ta fasta på deras språkliga val,  

har experimentet analyserats på en djupare nivå än ordförrådet, då materialet består av två svar på 

exakt samma uppgift, något som gör resultatet extra precist. Dock ska påpekas att i beskrivningen 

av informanternas register har jag valt att bortse från deras etnolekter. Enligt Einarsson beskriver 

etnolekten ”hur etnisk tillhörighet kommer till uttryck framför allt vid mötet mellan minoritets- och 

majoritetsspråk” (2009:213), något som jag inte finner mätbart eller relevant i just Eva och Idas fall. 

4.1 Biografin
Eva och Ida växte upp tillsammans med sin mamma, pappa och bror i ett område med mycket barn 

som de kunde leka och utvecklas tillsammans med, även om de till stor del lekte med varandra. 

Barndomen var  en tid  de båda  beskriver  som trygg och lycklig.  Lagom att  de skulle  börja  på 

mellanstadiet flyttade familjen och i den nya skolan hamnade de i olika klasser och blev på så sätt  

tvungna umgås med andra barn i större utsträckning än tidigare. De upplever båda att det var svårt 

att knyta an till de andra barnen, eftersom de var nya på skolan och de andra redan kände varandra  

väldigt väl. Detta ledde till att bägge blev lite mer introverta och blyga, och de upplever att de under 

den här perioden började underhålla sig själva lite mer genom att till exempel läsa böcker. I hemmet 

umgicks de däremot mycket med varandra. De målade, bakade, spelade tv-spel och tittade på film 

tillsammans efter skolan. Mot slutet av mellanstadiet började de även spela basket och handboll på 

eftermiddagarna. 

De bytte skola inför högstadiet  och hamnade i  samma klass igen.  Båda utvecklade ett  stort 

intresse för kultur och estetiska ämnen, även om det tog sig olika form hos dem. Eva utvecklade ett  

stort intresse för syslöjd medan Ida hoppade mellan de olika aktiviteterna och tyckte att allt var 

roligt, utan att fastna för någonting speciellt. På kvällarna gick de till fritidsgården tillsammans för 

att spela teater med de andra ungdomarna, och där fick de många vänner de kunde knyta an till tack 

vare deras gemensamma intressen. Under den här tiden använde de sig också av en intressesida på 

internet för att träffa ännu fler vänner och de upplever att dessa gemenskaper fick dem att utveckla 
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ett nytt sätt att klä sig på, även kopplat till den musik de lyssnade på. Det var en stil som uppfattades 

som cool och som därför gjorde att de blev en del av en större gemenskap med fler vänner som 

sökte sig till och influerades av dem. Utöver att Eva och Ida hade en hel del vänner utanför skolan 

föredrog de varandras sällskap under dagarna, och de umgicks mycket med en gemensam bästa vän 

som gick i samma klass. Dock kände de sig lite utanför och hade svårt att knyta an till de andra  

klasskamraterna, vilket skapade en viss osäkerhet hos dem båda. 

Därefter kom en tid i deras liv då de gick skilda vägar eftersom de valde olika gymnasium. Eva 

tog sitt intresse för syslöjd på allvar medan Ida ville gå på en skola som kunde vara en utmaning för 

henne,  eftersom hon tyckte  att  skolan  var  för  lätt.  Ida  upplever  att  hennes  val  av  gymnasium 

mottogs väldigt positivt av omgivningen medan Eva tycker att det fanns viss kritik till hennes lite 

mer nischade val. Det fanns en uppfattning i hennes omgivning att hon skulle ha svårt att få jobb i 

framtiden, samtidigt som hennes syster skulle få det lättare. Deras studier separerade dem alltså 

under dagarna, men de bodde fortfarande hemma vilket gjorde att de träffade och umgicks med 

varandra ofta, även om de till allt större del började ingå i olika vänskapskretsar. De upplever båda 

att de kände mycket ångest under den här perioden, vilket de kopplar till ett turbulent kärleksliv 

med de pojkvänner de hade då. 

Efter gymnasiet separerades de i ännu större utsträckning. Ida flyttade till en annan stad där hon 

började studera på en högre nivå, medan Eva fortfarande bodde hemma. Ida kom hem ganska ofta 

under det första halvåret, men efter det träffade hon en pojkvän och åkte därför inte hem lika ofta.  

Eva var också ganska upptagen under den här tiden, och även hon träffade en pojkvän som hon 

umgicks mycket med, något som gjorde att de båda systrarna inte träffades och pratade så mycket 

med varandra under det året. 

Året därefter däremot flyttade Eva till samma stad som Ida och började studera hon också. Då 

flyttade  de  ihop  och  spenderade  en  del  kvällar  tillsammans,  eftersom  de  gick  med  i  samma 

teatergrupp. Trots att de bodde tillsammans umgicks de dock inte lika mycket som de gjorde när de 

var yngre, något de förklarar med att de är väldigt upptagna människor. De hade fått vänner på olika 

håll, och på dagarna studerade de vitt skilda ämnen. Under studietiden tillbringade de dock ett år på 

skilda ställen, Eva i norra Sverige och Ida i Japan, och de tycker båda att det var jobbigt att vara  

ifrån varandra under den perioden eftersom det var så svårt att hålla kontakten med varandra. De 

pratade då och då via Skype, men det var inte alltid så lätt att hitta tid. Ida pratade både japanska, 

engelska och svenska i Japan, även om det blev mest engelska, och Eva talade så klart svenska i  

norra Sverige, men de upplever inte att deras tid på annat håll påverkat deras talspråk. De tycker 
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båda att det är lätt att falla tillbaka till sitt vanliga sätt att tala, även om de är väl medvetna om att  

deras språk påverkas beroende på om de talar med någon som exempelvis talar dialekt. Det är dock 

möjligt att Eva talade viss dialekt under sin tid i norra Sverige, och det är också möjligt att den  

svenska Ida talade i Japan påverkades av språket där.

Under tiden de bott i samma stad har de flyttat ihop och isär lite fram och tillbaka. Man skulle 

kunna anta att de har talat mer med varandra när de bott tillsammans, men de upplever det motsatta: 

att de hör av sig mer och har mer uttömmande samtal när de inte lever inpå varandra. Nu har de 

flyttat ihop med sina pojkvänner, Evas från Mellansverige och Idas från norra Sverige, som de båda 

upplever att de påverkas mycket av rent språkligt. Ida och hennes pojkvän pratar lugnt och ganska 

sparsamt, och de kommer på och använder egna ord, exempelvis ”slukhål”. Det betyder att man är 

jättehungrig och att det öppnas ett slukhål i magen som gör att man aldrig blir mätt. Evas pojkvän 

pratar väldigt mycket vilket hon tycker har gett henne en mer aktiv samtalsstil. De använder vissa 

uttryck som i  alla  fall  Ida tycks  vilja  undvika,  exempelvis  ”även fast”  som hon inte  tycker  är  

grammatiskt korrekt. Ida upplever också att när hon pratar med Evas pojkvän har hon svårt att 

komma in i samtalet eftersom hon är van vid en lugnare samtalsstil. 

Själva beskriver de sig som väldigt raka på sak, att de gärna vill få saker gjorda på ett effektivt  

sätt och inte gärna småpratar för att fylla en tystnad. Speciellt gäller det Ida som tycker att det kan 

kännas lite falskt att småprata om ingenting utan mening och intresse. De är också väldigt medvetna 

om att deras samtalsstil förändras beroende på vilken social kontext de befinner sig i. Hemma med 

familjen tycker de att de är lite mer skarpa och rättframma än vad de är när de träffar sina vänner,  

eftersom de inte oroar sig för att såra sina familjemedlemmar på samma sätt som de gör med sina  

vänner.

 

4.2 Lekterna
Eva och Idas register är så lika varandra två individer kan komma. De är av samma etnicitet, av 

samma kön och samma ålder. De har bott i samma geografiska område under större delen av sina 

liv, förutom under ett år då Eva bodde i norra Sverige och Ida i Japan. 

En sociolekt tar dels fasta på en individs samhällsklass och dels de olika sociala gemenskaper 

individen ingår i. Ser man till betydelsen samhällsklass så tillhör informanterna samma grupp och 

har gjort det under hela uppväxten. Nu är de studenter på en hög utbildningsnivå, vilket många av  

deras vänner också är, även deras pojkvänner. De lever i en akademisk miljö, och detta påverkar 
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deras språk till att bli mer akademiskt. Dock kan tänkas att eftersom Evas undervisning sker på 

svenska  och Idas  på  engelska  är  Evas  svenska  vardagsspråk  aningen  mer  akademiskt  än  Idas, 

eftersom hon  är  mer  van  vid  sådana  ord  via  sin  utbildning.  Dock  är  förmodligen,  av  samma 

anledning, Idas engelska vardagsspråk mer akademiskt än Evas. 

Vidare har de sociala gemenskaper de ingått i under deras uppväxt varit desamma. Deras släkt 

och familj är naturligtvis den samma, och detta har inte förändrats efter deras uppväxt. Därför har 

deras språk utvecklats i samma miljö. Dock betyder inte detta att de hade exakt samma register som 

småbarn trots att alla lekterna stämde överens. En människa lär sig nämligen att tala dels genom att 

härma och lära av de runtomkring dem, men också genom att experimentera på egen hand. Vissa 

barn har ett mycket uttrycksfullt språk medan andra endast uttalar enstaka huvudord för att göra sig 

förstådda. Vissa barn vågar testa sig fram i språket medan andra är rädda för att göra fel. Dessutom 

finns vissa barn som bara använder de ord som har betydelse för dem medan andra fyller ut sina 

meningar med nonsensord (Svensson 1998:57-58). Detta betyder att trots att Eva och Ida växt upp 

tillsammans är det inte säkert, eller ens troligt, att de lärt sig att använda språket på exakt samma 

sätt. De är trots allt skilda individer med olika personligheter. 

Det var först när de började på mellanstadiet som de hamnade i olika klasser, vilket gav dem en 

social gemenskap de inte hade gemensamt. I de yngre åren gick de i samma klass, förutom under 

mellanstadiet, då de gick i parallella klasser. Från och med gymnasiet har de gått i olika klasser, och 

nu studerar de två vitt skilda ämnen. Deras vänskapskretsar har gått från att vara delade till att vara 

vitt spridda. I högstadiet hade de till och med samma bästa vän, och på fritiden gick de i samma 

teatergrupp. Dock spelade de i olika bollsportslag under mellanstadiet. Under högstadiet började de 

umgås mer med pojkvänner, men den största förändringen när det gäller vänskapskretsar skedde då 

de valde olika gymnasier och sedan bodde i olika städer under ett år innan Eva flyttade efter Ida till 

deras nuvarande bostadsort. Idag umgås de delvis med samma vänner, delvis med olika. De har 

båda pojkvänner som de spenderar mycket tid med. Dessutom umgås de fortfarande mycket med 

varandra. Gymnasietiden var alltså brytningspunkten för Eva och Idas sociolekter som då började 

skilja sig från varandra på allvar. Idag ser deras umgängeskretsar mycket olika ut, och de märker 

själva att deras språk påverkas av de människor de umgås med. Speciellt deras pojkvänner som de 

umgås med varje dag. Trots att de bor i samma stad och att de tillhör samma familj, samt att de  

engagerar sig i samma studentverksamhet, ser deras sociala liv mycket olika ut. 

Geolektalt  talar  varken  Eva  eller  Ida  på  dialekt,  varken  genuin  eller  utjämnad.  Deras 

modersmål,  primära geolekt,  är  regional  standardsvenska baserad i  Mellansverige.  De har  även 
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höga kunskaper i engelska, samt låga kunskaper i japanska och tyska. Eva har även vissa kunskaper 

i spanska. Eftersom att Eva bott i norra Sverige under ett år kan tänkas att hon lättare faller in i den 

variationen av regional standardsvenska då hon pratar med någon från den regionen. Det ligger 

också nära till hands att Idas japanska geolekt har ett bredare ordförråd än Evas, eftersom Ida har 

bott i Japan i ett år, även om hon mest talade engelska när hon var där. Engelskan upplever de båda 

som mycket närvarande i deras språkbruk, och de upplever båda att det mesta av den populärkultur 

de tar del av är på engelska. Detta gör att de båda använder engelska uttryck i sin svenska när de 

tycker att de passar eller inte hittar det svenska ordet de är ute efter. Ett uttryck som används i 

sammanhang då individer har synonymer med olika stilnivå att välja mellan är kodväxling. För en 

person som kan flera språk innebär detta att kodväxlingen kan ske mellan olika språk (Börestam & 

Huss 2001:73-74). Jag skulle vilja se detta som att de olika geolekterna en individ har i sitt register 

för ett dynamiskt samspel med varandra. 

Mellansvenskt  regionalt  riksspråk  ligger  väldigt  nära  skriftspråket,  samtidigt  som det  finns 

många  drag  som skiljer  sig  från  skriften.  Riksspråket  skiljer  sig  överhuvudtaget  inte  mycket  i 

Sveriges  olika  regioner,  men  det  finns  skillnader,  framför  allt  i  tonfall,  artikulationsbas  och 

ordmelodi. Den mellansvenska geolekten har en förändring av ändelsebokstäver i ord som huset, 

husen och  kallat som blir  huse,  husena och  kalla  (Ingers 1971:34-35). Ändelser som -t och -de 

faller alltså bort, ett mönster som till viss del stämmer hos Eva och Ida, men inte alla gånger. Det är 

snarare så att ändelseförändringen är ett undantag istället för en regel. I norra Sverige uttalas är med 

hörbart -r medan man i mellersta och södra Sverige använder antingen ä eller e (Ingers 1971:35-36). 

Detta  stämmer  inte  heller  riktigt  hos  Eva  och  Ida  som använder  både  e  och  ä,  men  även  ett 

välartikulerat är med jämna mellanrum. Detta skulle kunna förklaras med att Eva har bott en tid i  

norra Sverige, och att Ida har en pojkvän från norra Sverige som kan ha påverkat henne, men det är 

oklart. Vid vissa tillfällen faller -t bort i kombinationen -ts, vilket ersätts med -ss, till exempel i 

matsäck som blir massäck i Mellansverige (Ingers 1971:39). Detta har jag sett exempel på hos både 

Eva och Ida. Ida säger  låssas-svenska istället för låtsas och asså eller  allså istället för alltså. Eva 

säger fassnar istället för fastnar och tiss istället för tills, vilket är samma konstruktion fast med -ls 

istället för -ts. Det är alltså tydligt att informanterna talar regionalt standardspråk, även om alla 

mönster Ingers hänvisar till inte stämmer exakt med det min studie visar, vilket kan bero på att 

riksspråket närmat sig skriftspråket ännu mer än vad det hade på 70-talet då studien skrevs. 

Sexolektalt är de båda kvinnor, och identifierar sig även som kvinnor socialt. Enligt Einarsson 

(2009:182-184)  har  studier  har  visat  att  kvinnor,  i  större  utsträckning  än  män,  använder  ett 
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standardspråkligt uttal,  vilket anses vara mer vårdat.  Arbetarklassens språk har fått  en klang av 

maskulinitet  och  mäns  språk  påverkas  därav,  uttalsmässigt,  men  även  genom att  de  använder 

svordomar  och slangord  i  större  utsträckning.  De dialektala  formerna  huse istället  för  huset  är 

vanligare hos män, eftersom kvinnor strävar efter att tala ”fint”. Det finns också typiska manliga 

och kvinnliga ord. I en undersökning av journalisters artiklar var typiskt kvinnliga ord: betyg, huset,  

höst, lust och år, medan de typiskt manliga orden var: frihet, frågor, håll, intresse, krafter, mening,  

miljoner, procent och situationer. Möjligtvis kan detta förklara Eva och Idas välvårdade språk. Dock 

visar min lexikala analys (se nedan) att framför allt Eva använder ord som ligger på en stilistiskt 

hög nivå, likt intresse, mening och situationer. Det tyder på att både Ida och Eva har drag av ett mer 

typiskt manligt ordförråd samtidigt som deras uttal är mer typiskt kvinnligt. 

Eva  och  Ida  är  i  tjugoårsåldern  och  deras  kronolekt  är  därför  inte  ungdomsspråk  utan 

vuxenspråk. Något som är typiskt för vuxenspråk är modeord eller inneord som blir populära under 

en viss period, i likhet med ungdomarnas slanguttryck (Einarsson 2009:207). Det är svårt att se 

något  speciellt  modeord  hos  Eva  och  Ida.  Den  lexikala  analysen  har  visat  att  de  använder 

könsneutrala substantiv när de refererar till andra människor. Exempelvis människor, personer och 

folk. Eftersom det är på modet att använda ett medvetet könsneutralt språk, med ord som hen som 

debatterats i många vändor, kan det tänkas att detta är en form av modeord. Någonting Einarsson 

(2009:208) beskriver som ett modeord är upplever. Det stämmer till mycket stor del hos Eva som 

använder det med jämna mellanrum medan Ida inte använder det alls. Båda använder tycker, även 

om Eva använder det oftare. Detta tyder på att Eva är mån om att påpeka att det hon säger är hennes  

egen åsikt, vilket ordvalet upplever markerar.  

  

4.3 Lexikal analys
Den  lexikala  analysen  gjordes  av  en  fullständig  transkription  av  alla  inspelningarna;  närmare 

bestämt Eva och Idas olika val av substantiv, adjektiv, adverb och verb. Detta gör att vi kan få en 

bild av hur deras ordförråd skiljer sig från varandra. Som riktlinje i bestämmelsen av ordklass har  

jag  använt  Gunlög  Josefssons  bok  Svensk  universitetsgrammatik  för  nybörjare (2010).  Vid 

bedömningen  av  stilnivå  på  orden  har  jag  utgått  från  min  egen  språkkänsla,  då  jag  anser  att 

exempelvis  frekvensordböcker  och  synonymordböcker  inte  kunde  bedöma  det  på  ett 

tillfredsställande  sätt.  De  ord  som  anses  vara  av  hög  stilnivå  är  ord  som  är  ovanliga  i 

talspråkssammanhang och som tillhör ett akademiskt språk. Orden av låg stilnivå är också ovanliga 
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ord, dock hör de hemma i ett talspråkssammanhang, kanske framförallt i ungdomsspråk. 

4.3.1 Substantiv

I alla inspelningarna sammanlagt använde Eva ca 250 substantiv och Ida ca 230. Stilnivån på Eva 

och Idas ordval är hög, även om de allra flesta ord de använder håller sig på en allmän nivå där de  

varken är stilistiskt  höga eller  låga.  Några av de ord av en hög stilnivå som Eva använder  är: 

meningsuppbyggnad,  språkbruk,  termer,  motsvarighet,  skönlitteratur,  konversationer, dimensioner 

och mognadsprocess. Ida använder ord som: rutiner, umgängeskretsar, facktermer, jargong, buffert, 

telefonsamtal och  influenser.  Några  substantiv  de  båda  använder  är:  människor, personer, 

föreläsning, dialekt och uppfattning. Substantiv av en låg stil är mindre frekventa. Många ligger på 

gränsen mellan vardagliga ord och ord som tillhör en lägre nivå. Exempel på dessa är hos Eva: folk, 

grejer,  hum,  snack,  tips,  hobbys,  spex och  tonårsosäkerheten,  och  hos  Ida:  aning,  prat, 

osäkerhetsgrej, folk, kompis, koll och grejer. Överhuvudtaget är dessa väldigt få. 

När det kommer till substantiv som refererar till andra människor syns det tydligt att både Eva 

och Ida håller sitt språk könsneutralt. Vanligast är att de använder människor, personer och folk, och 

när de pratar om en specifik person nämner de dem vid namn med passande val av könsbestämt 

pronomen (han/hon). Men de säger aldrig kvinna eller man, tjej eller kille, flicka eller pojke. Deras 

språk speglar antagligen en mer könsneutral människosyn.

4.3.2 Adjektiv

Sammanlagt använde Eva ca 120 adjektiv medan Ida använde ca 70 st. Här är mönstret detsamma 

som hos  substantiven  –  väldigt  många  ord  av  hög  stilistisk  nivå  och  väldigt  få  av  låg.  Dock 

använder Eva fler  ord av hög stilnivå än Ida.  Eva sade exempelvis:  generellt,  situationsbundet, 

eftertänksamt,  avancerade,  ambivalent,  inrotat,  erfarenhetsbaserat,  professionell,  introverta, 

estetiska,  inkorrekt,  kollaborativ,  kompetitiv och  exkluderande.  Ida  använde:  social,  inspirerad, 

komplicerade,  distraherad,  alternativa,  stimulerande,  uttömmande,  samhällsvetenskapligt och 

kreativt. Hon använde även introvert  och inkorrekt, dock först efter det att Eva redan använt dem 

och de etablerats i samtalet. Eva använde sammanlagt tre ord med låg stilnivå:  fluffig,  gibberish-

aktig och tajta, medan Ida använde endast två: punkiga och coola. 

Överlag håller sig adjektivens bestämdhet på en låg nivå och står i positiv. Exempelvis:  svår, 

jobbigt,  bra,  glad,  lätt och  kul. Ett litet antal böjs till komparativ och klingar därför lite starkare: 

bättre, större, starkare, bredare, värre, tunnare och vänligare. Ännu färre böjs till superlativ: lättast  
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och  bästa. På så sätt är bestämdheten låg både hos Evas och Idas ordval. Något som däremot är 

vanligt hos båda, men i större utsträckning hos Eva, är att sätta prefixet  jätte framför adjektiven, 

vilket  förstärker  dem.  Eva  använde  i  inspelningarna:  jättesvårt,  jättefint,  jättekul,  jättehungrig, 

jätteintressant och jättespännande. Ida använde: jätteblyg, jättemedveten och jättebra. 

4.3.3 Adverb

Något annat som anger styrka är adverben, som ofta är kopplade till de adjektiv som förefaller vara 

av låg styrkenivå. Eva använder  väldigt och  ganska, 45 resp. 19 gånger, vilket är i mycket större 

utsträckning än Ida, som använde dem 13 resp. 6 gånger. Ett annat adverb som används frekvent är 

mycket, som dock även används som adjektiv i angivelsen av stor mängd snarare än hög grad (se 

Lexin 2013).  Eva använder  adverbet  mycket 26 gånger och Ida 21.  Några adverb Ida gillar  att 

använda är  typ,  å sådär och  såhär  (i olika kombinationer av  såhär,  såär  och  såhära), vilka hon 

använde 13,  6  resp.  12 gånger.  Eva sa  typ 6  gånger,  å sådär  1 gång och  såhär 3  gånger.  Ida 

använder ofta ordvalet  alltså, ett ord Eva inte använder alls. De ord Ida föredrar har en svagare 

bestämdhet med en ton av tvekan. Evas favoritord däremot ökar bestämdheten i hennes uttalanden, 

med undantag av ganska som har en annan funktion, vilket kan både öka och minska bestämdheten 

i ett uttalande.  

En av anledningarna till att det användes så få adjektiv är  att vissa av orden som vid en första 

anblick  förefaller  vara  adjektiv  faktiskt  är  adverb,  eftersom  de  är  knutna  till  verbet  och  inte 

subjektet. Det handlar oftast om adverb som har ändelsen -t i positiv (-re och -st i komparativ och 

superlativ), till exempel: ”där tog jag på mig yrkesrollen som var man skulle vara lugn och lyssna 

och där pratade jag ju lite långsammare och och värdigare på något sätt lite mer professionellt men 

ändå  trevligt och och  positivt”.  Här  är  alla  beskrivande ord (understrukna)  kopplade till  verbet 

pratade och  klassas  därför  som adverb  och inte  adjektiv.  Den här  sortens  adverb  förhåller  sig 

stilistiskt som adjektiven, med en generellt hög stilnivå och låg styrka. De flesta står i positiv, några  

är böjda till komparativ och ett fåtal till superlativ.

 

4.3.4 Verb

Verben användes på ett helt annat sätt. Här är mönstret en överväldigande kvantitet av vardagliga 

ord med hög frekvens,  enligt  Sture Alléns  Tiotusen i  topp (1972),  som är omöjliga att  sätta en 

stilnivå på: exempelvis går, är, har, kan, vet, gör osv. När det kommer till ord som kan klassas inom 

en hög eller låg stilnivå är det uppskattningsvis helt jämnt mellan dem. Eva använde verb som: 
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kommunicerar,  skiftar,  upplever,  presenterar,  umgås,  uttrycker och  kultiverar,  men även:  funkar, 

slänger sig med,  pluggar,  jammar loss,  knäcker,  härmar efter, hakar på och skajpar. Ida använde: 

planerar,  beroende på,  umgås,  konstaterar,  förverkligar,  utvecklar,  engagerar,  lägger sig an med, 

inspireras  och  manipulerar, men även:  kopplar av,  stöter på,  funkar,  härmar,  pluggar,  flippar ur, 

hänger med, chattar, plockar och peppar. Sammanlagt använde Eva ca 750 verb och Ida ca 570.

 

4.3.5 Sammanfattning

Överhuvudtaget använder Eva en större kvantitet av ordklasserna substantiv, adjektiv och verb än 

Ida. Däremot syns det utan djupare analys att Ida dels pratar aningen mindre än vad Eva gör, dels att 

hon använder mycket adverb och andra ordklasser jag inte analyserat, exempelvis pronomen. Allra 

tydligast är att Evas stil är långt mer verbal än Idas, samtidigt som deras antal substantiv ligger  

mycket nära varandra. 

De använder båda en hög stilnivå på ordvalen,  speciellt  när det kommer till  substantiv och 

adjektiv, Eva aningen mer än Ida. För adverben som är knutna till verb gäller samma mönster. För  

verben och adverben som uttrycker styrkenivå (negation, tid och rum m.m.) ligger frekvensen på en 

hög nivå vilket gör att ingen speciell stilnivå kan sättas. De mer konkreta verben däremot varierar  

mellan hög och låg stilnivå, med ungefär samma fördelning hos båda informanterna. 

När det kommer till adverben har de olika favoritord. Eva använder väldigt, mycket och ganska 

i högre utsträckning än Ida, ord som har hög och mellanhög bestämdhet. Ida använder typ, å sådär 

och alltså, ord som uttrycker viss tvekan och därför lägre bestämdhet. 

4.4 Experimentet
Informanterna  fick  uppgiften  att  återberätta  händelseförloppet  i  videoklippet  ”The  Muppets: 

Pöpcørn”.  Just  det  klippet  valdes  eftersom inget  identifierbart  språk  yttras,  vilket  hade  kunnat 

påverka språkbruket hos informanterna. Nu talas ett påhittat språk som ska likna svenska men som 

för det mesta är nonsens. Dock kan påpekas att orden ”shrimpy”, ”microwiowy” och ”pöpcørn” kan 

ha  påverkat  informanternas  ordval  till  viss  del.  Nedan  följer  en  komparativ  analys  av 

informanternas lösningar av uppgiften. 

4.4.1 Komparativ analys

Notera att de kompletta experimentsvaren finnes som bilaga (se bilaga 2). Informanterna valde att 
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inleda sina berättelser av videoklippets händelseförlopp på följande sätt:  

Eva
Ja, det är nån slags mupp som ska poppa popcorn

Ida
Yes, det är en video med Swedish chef

Den mest uppenbara skillnaden är här att Ida känner igen figuren  Swedish chef medan Eva inte 

tycks  göra det.  Meningskonstruktionerna blir  därför  olika eftersom Ida refererar  till  en tidigare 

kunskap  medan  Eva  beskriver  ett  okänt  fenomen,  vilket  förklarar  att  aktiviteten  ”ska  poppa 

popcorn” kommer med som en extra beskrivning i hennes fall. Ida, som redan känner till karaktären 

har inget behov av att vidareutveckla detta. Sedan gör Ida också tydligt att det hon beskriver är en 

video som hon ser på medan Eva beskriver händelseförloppet i videon som om det skedde framför 

henne; en berättarstilistisk skillnad. Man kan också dröja vid att Ida använder sig av det engelska 

alternativet  Swedish chef istället  för alternativet Svenska kocken medan Eva väljer  det  svenska 

alternativet mupp framför  Muppets,  som karaktärerna kallas på engelska. Dessutom inleder Eva 

med ett svenskt  ja och Ida med ett engelskt  yes –  ett ord som fyller samma funktion men som 

stammar från olika delar av deras register. 

Eva
Sen så börjar det med att han pratar nån slags gibberish-aktig blandning mellan 
engelska och svenska

Ida
Han gör som han gör pratar låtsas-svenska

Åter igen markerar Ida en igenkänning av karaktären medan Eva inte gör det. Ida säger att ”han gör 

som han gör” medan Eva säger att ”han pratar nån slags”. Ordvalet nån slags pekar på att Eva inte 

är bekant med det sättet att prata, vilket gör att hon måste beskriva det. Ida, som känner igen det, 

använder  ett  enda  ord  för  att  gestalta  det.  Bägge  använder  samma  verb  här,  pratar,  utan 

verbpartikeln på, för att beskriva vad huvudpersonen gör. 

Eva
De enda orden som går att förstå är typ popcorn lite då och då

Ida
Låter mest som hepbulibludel öblöbludblublöblö häblö

De använder två olika sätt för att beskriva hur kocken låter. Eva säger att de enda orden hon kan 

förstå är popcorn, vilket innebär att allt annat han säger inte går att förstå. Ida väljer att härma hur 
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hon tycker att det låter för att förklara att det inte går att förstå vad han säger. Skillnaden ligger till 

största del i att Eva fokuserar på att inga ord kan förstås medan Ida pekar på att inga läten går att 

förstå. Det meningarna syftar på i den tidigare satsen är också olika. Eva säger att: de enda orden 

som går att förstå av den gibberish-aktiga blandningen. För Ida är det:  låtsas-svenskan låter mest 

som. Detta påverkar också hur deras språkbruk ser ut syntaktiskt. 

Eva
Det börjar med att han ska koka räkor eller någonting

Ida
Han håller först på med en kastrull med kräftor som att han ska koka kräftor

Här använder de olika taktiker för att göra klart att det de beskriver är det första som händer. Eva 

säger att det börjar med och Ida att han håller först på med, för att markera detta. Därefter gör de en 

identifiering av kräftdjuren och kommer fram till olika slutsatser: räkor respektive kräftor. Det är en 

svensk  tradition  att  fiska  och  koka  kräftor,  vilket  Ida  förmodligen  använde  som referens  vid 

benämningen. Eftersom hon kände igen karaktären som en parodi på en svensk kock kunde även 

detta  användas  som referens.  Eva däremot  valde  räka.  Det  är  möjligt  att  detta  är  på  grund av 

nordhavsräkans  färg,  som  är  blekt  röd  (Nationalencyklopedin  2013a),  en  färg  som  de  svarta 

kräftorna först får efter att de kokats, dock i en mörkare ton. Eftersom djuren var levande och inte 

kokta kan hon ha gjort den kopplingen. Det är också möjligt att Svenska kockens användning av 

ordet ”shrimpy” kan ha påverkat hennes ordval, eftersom räka heter shrimp på engelska. Dessutom 

använder Eva eller någonting efter benämningen, vilket tyder på tvekan. Det är möjligt att hon inte 

var säker på vad hon skulle kalla dem, och därför valde räkor med viss tvekan. 

Eva
De lever som han trycker ner i en gryta och ställer på spisen

Ida
Men sen ställer han i alla fall den på spisen

Här används samma konstruktion,  ställer på spisen. Skillnaden är dock att Eva syftar på räkorna 

medan Ida syftar på kastrullen från tidigare. Ida har redan sagt att Svenska kocken håller på med en  

kastrull med kräftor i, medan Eva nu säger att han trycker ner räkorna i en gryta. Här uppstår ännu 

en  skillnad  i  ordval:  kastrull och  gryta.  Ordet  kastrull  är  modernare  än  gryta,  med  det  är  två 

vardagliga synonymer, även om grytor har två öron medan kastruller har ett horisontellt handtag (se 

Nationalencyklopedin 2013c & 2013d). Senare i inspelningen använder Eva dock kastrull istället 
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för gryta, vilket tyder på att den här skillnaden inte är uppenbar för henne. Enligt definitionen är  

redskapet i filmklippet dock en gryta, vilket pekar på att bägge informanterna förmodligen ser gryta 

och kastrull som synonymer, eftersom båda använde kastrull om grytan.  

Eva
Och sen ska han poppa popcorn i mikron

Ida
Och under tiden medan han väntar eller av nån annan anledning ska han göra popcorn

Båda markerar att här händer någonting nytt, Eva genom att inleda med och sen, Ida genom att säga 

och under tiden medan han väntar. Båda formuleringarna följs av verbet ska, vilket gör tydligt att 

Svenska kocken gör sig redo att göra någonting, och inte redan är i färd med att göra det. Därefter 

används två former av handlingsuttryck: poppa och göra popcorn. Båda är fullt användbara, även 

om det är ett fast uttryck att man  poppar  popcorn, medan verbet  göra  kan appliceras till otaliga 

kontexter. Verbet poppa är så pass oanvändbart i en annan kontext att det kan tänkas att hade man 

bara sagt han ska poppa, hade det kunnat antas att man syftade till handlingen att poppa popcorn. 

Enligt Nationalencyklopedins (2013b) definition av poppa, att ”värma (majskorn) tillsammans med 

matolja för att få dem att sprängas (vard.)”, finns inget annat användningsområde för ordet.    

Eva
Och han slänger in jättemånga påsar med popcorn 

Ida
Och radar upp typ fem sex popcorn mikropopcornpaket på diskbänken som han räknar 
eller inte orkar räkna han konstaterar att de är många slänger in dem i mikron

Även här uttrycks samma handlingsuttryck: slänga in popcornpaketen/påsarna i mikron. Eva har i 

föregående stycke nämnt att popcornen ska poppas i mikron medan Ida nämner det i slutet av denna 

replik. Här är Ida tydligare i sin beskrivning än vad Eva är. Hon nämner ett antal, fem sex, medan 

Eva uttrycker att det är  jättemånga, alltså inte lika specifikt. Ida tar även upp att Svenska kocken 

radar upp och räknar paketen vartefter han ger upp och sätter igång att poppa dem allihop. Mer 

specifika  ord  är  också  diskbänken,  räknar och  konstaterar; ord  som  inte  Eva  tar  med  i  sin 

beskrivning. Utöver detta görs också ett val mellan mikropopcornpaket och påsar med popcorn. Det 

första är väldigt specifikt – förledet mikro används även, vilket skiljer det från den sortens popcorn 

som ska poppas i kastrull – medan det andra är mindre specifikt. Här blir det sista ordet det som 

preciserar medan de två första, påsar med, kan användas i många kontexter. 
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Eva
Och sen sätter han igång och jammar på alla saker

Ida
Och medan han väntar så flippar det ur i nån slags musikvideo

Precis som i början fokuserar Eva på vad som händer i klippet medan Ida kommenterar på klippet  

som helhet. Eva säger att  han sätter igång, alltså att det är Svenska kocken som utför handlingen 

sätter igång och jammar. Ida däremot säger att det flippar ur, alltså att videon som helhet flippar ur 

i nån slags musikvideo. Därför är ordvalen mycket olika. Ida pekar även på kopplingen att Svenska 

kocken väntar på att popcornen ska bli klara medan Eva snarare ser det som en påföljande handling 

– skillnaden mellan och sen och och medan. 

Eva
Och skapar den här popcorn-låten från sextiotalet eller när den nu är ifrån

Ida
Till låten Popcorn 

Här ser vi att de båda fortsätter från sina olika synsätt: Eva beskriver att det är Svenska kocken som 

skapar låten medan Ida beskriver det som att musikvideon är till låten. Båda använder substantivet 

låten här  för  att  referera  till  Popcorn  av  Gershon  Kingsley,  det  musikstycke  vilket  används  i 

bakgrunden  av  videoklippet.  Eva  refererar  till  låten  genom  den  nominala  sammansättningen 

popcorn-låten och Ida genom både substantivet  låten och egennamnet  Popcorn. Båda är bekanta 

med låten, vilket Ida markerar genom att hon vet dess namn, och Eva genom att hon kan uppskatta  

vilket årtionde den är ifrån.  

Eva
Och börjar jamma loss åt alla håll och det blir värre och värre

Ida
Han slår på alla spisplattor och en mixer och börjar spela på saker och ting till exempel 
på melonerna som ligger bredvid honom och på några kristallglas spelar han och på en 
kniv fast det låter som en såg och när kastrullerna har börjat koka så gör de också ljud 
och så vidare

Beskrivningarna av vad som händer därnäst skiljer sig rätt mycket mellan de båda informanterna i 

detaljeringsgrad. Eva beskriver det som handlingen att jamma loss, vilken blir värre och värre och 

alltså är en eskalerande händelse. Ida däremot räknar upp allt som sker utan att det för henne sker en 

upptrappning. Någonting som för Eva är abstrakt,  att jamma loss, är för Ida konkret,  han slår på, 

han börjar  spela  på,  de gör  ljud.  För  Eva är  stilen  mer  verbal  än Idas,  som är  mer  nominal. 
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Uttrycken  jamma loss och  spela på saker och ting är  i  betydelse de samma,  vilket innebär  att 

informanterna valt olika sätt att beskriva samma sak.  Jamma är mer kontextbundet än  spela på, 

vilket är ett vanligare ord. 

Eva
Någonstans i mitten där så ringer det i telefonen också så han måste pausa lite

Ida
Sen så får han ett telefonsamtal

Här uttrycker Eva att  det ringer i telefonen medan Ida säger att  han får ett telefonsamtal. För Ida 

blir det ännu en sak hon räknar upp som är likvärdig med de tidigare punkterna, medan det för Eva 

blir en mer akut handling, det ringer så han måste pausa. För Eva var det dessutom någonting hon 

kom ihåg medan hon berättade. Hon hejdade sig och påpekade att  någonstans i mitten där, innan 

hon fortsatte sin historia. Idas berättelse blev mer kronologisk. Båda använder  telefon istället för 

exempelvis mobil, och båda dubblerar fundamentet med så: så ringer det och så får han. 

Eva
Till slut så kommer det fram en räka som har flytt ur kastrullen som han försöker fånga

Ida
Men han blir skrämd för den här han blir överraskad av den här kräftan som han 
slängde bort förut som börjar krypa omkring på diskbänken

Innehållsligt är den största skillnaden här att Ida kopplar ihop kräftdjuret som dyker upp i slutet med 

det kocken kastade bort i början, medan Eva tolkar det som att en av dem flytt ur kastrullen. Det 

påverkar hur de bygger upp berättandet. Ida tar även med kockens reaktioner medan Eva fokuserar 

på handlingarna, att räkan kommer fram och att kocken försöker fånga den. Idas historia är mer 

återkopplande till en tidigare händelse (att kräftan blev bortslängd) och fokuserad på överrasknings-

momentet,  kocken  blir  överraskad  av  kräftan  som  börjar  krypa  omkring  på  diskbänken.  De 

markerar båda vändningen i handlingen, Eva genom att säga att till slut kommer det fram, och Ida 

genom att inleda med ett betonat men. 

Eva
Och sen i slutet så väller det ut popcorn ur mikron som täcker honom helt och hållet

Ida
Han blir lite distraherad att han inte märker att popcornen är klara och mikron 
exploderar för det är så mycket popcorn i den och det blir popcorn i hela köket

Här använder de olika uttryck för att förklara vad som hände med popcornen. Eva säger att  det  
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väller ut popcorn ur mikron, medan Ida säger att popcornen är klara och mikron exploderar samt 

att  det  blir  popcorn.  Skillnaden  ligger  i  ordvalen  väller och  exploderar,  vilket  skapar  olika 

referenser, den första mindre våldsam än den andra. Skillnaden kan också ligga i ordvalen det väller  

ut popcorn och det blir popcorn. Den första satsen är mer precis än den andra. I Evas version täcker  

popcornen honom helt och hållet, medan det i Idas version blir popcorn i hela köket. Eva markerar 

att Svenska kocken täcks av en hög popcorn medan Ida menar att hela köket täcks. Detta leder 

också till att Ida senare påpekar att den stora popcornhögen är Svenska kocken. Det är stor skillnad 

på berättelsernas uppbyggnad, men ordvalen popcorn och mikron är de samma, båda specifika ord 

som det är svårt att hitta andra ord för.  Mikrovågsugn hade varit ett alternativ, dock tveksamt i 

talspråkssammanhang. 

Eva
Och en räka hoppar omkring och äter popcorn och ser nöjd ut

Ida
Det sista man ser är att kräftan kryper omkring i popcornen och äter popcorn

Fortfarande säger Eva att  det  är  en ospecificerad räka,  medan Ida kopplar det  till  kräftan som 

kocken slängde bort i början och som skrämde honom innan mikron exploderade.  De använder 

också olika verb för vad kräftdjuret gör,  hoppar och kryper omkring. Ida sade dock börjar krypa 

omkring tidigare,  så  för  henne  är  det  ett  återkommande  uttryck.  Men  berättelserna  närmar  sig 

varandra här. Ida preciserar att kräftan kryper omkring i popcornen, men utöver det är det samma 

meningsuppbyggnad:  djuret  hoppar/kryper  omkring  och äter  popcorn.  Eva  lägger  dock till  hur 

räkan reagerar. Båda markerar att det börjar närma sig slutet av klippet, Eva i den tidigare satsen då 

hon inledde med och sen i slutet, vilket hon knyter an till här med ett satsbindande och. Ida påpekar 

att det sista man ser är, för att markera samma sak. 

Eva
Och (hen) vinkar med en vit flagga

Ida
Medan den stora popcornhögen som är the Swedish chef sticker ut en hand med en vit 
näsduk på en pinne och viftar att han har gett upp

Här uttrycks symboliken att vifta med vit flagg på olika sätt. Eva säger att kocken vinkar med en vit  

flagga, medan Ida säger att han sticker ut en hand med en vit näsduk på en pinne och viftar att han  

har gett upp. Idas version är mycket deskriptiv; hon plockar isär flaggan i dess beståndsdelar och 

dessutom förklarar hon vad det betyder att kocken viftar med den. Evas version är, som tidigare, 
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mer fokuserad på handlingen i sig och inte vad det hela innebär. De använder olika verb för samma 

handling,  vinkar och  viftar. Innebörden av  vinkar är att rörelsen är mer kontrollerad än  viftar. En 

vinkning är oftast förknippad med en form av hälsning medan en viftning används exempelvis för 

att dra uppmärksamhet till sig själv. Ida förklarar också att den stora popcornhögen som viftar med 

flaggan är Svenska kocken, medan Eva använder sig av ett enkelt pronomen. Det låter som att hon 

använder  hen,  vilket  hon inte använt  i  någon av de andra inspelningarna,  och när hon omtalar 

kocken för övrigt använder hon alltid han. Därför förmodar jag att det rör sig om en feltolkning av 

materialet, eller en enkel felsägning i stundens hetta, och inte ett medvetet ordval. Det är möjligt att 

Eva säger kocken och inte och hen i inspelningen, men efter upprepad genomlyssning avgör jag att 

det inte är särskilt troligt.

Utöver detta är det tre tillfällen då den ena av informanterna tar upp något som den andra inte 

får med. Eva beskriver varningstexten i början av klippet, något Ida inte berättar om. Ida däremot 

beskriver att kocken plockar upp en kräfta, ger den en puss och slänger iväg den, samt att han har 

glömt att slå på äggklockan eller timern och att han därför gör det, vilket Eva inte tar upp. 

4.4.2 Sammanfattning

Eva och Ida har fått exakt samma uppgift och exakt samma material att arbeta med, och trots detta  

skiljer sig resultaten rätt mycket från varandra. Ida väljer att beskriva videoklippet som helhet vid 

ett flertal tillfällen medan Eva fokuserar på händelseförloppet till större del, vilket gör att Evas stil 

är aningen mer verbal medan Idas är mer nominal. De använder ofta olika ordval för att beskriva 

samma  sak,  till  exempel  räka/kräfta,  gryta/kastrull,  hoppar  omkring/kryper  omkring,  jamma 

loss/spela på saker och ting, micropopcornpaket/påsar med popcorn och vinkar/viftar. Eva tenderar 

att  vara mindre konkret  i  sin  berättelse  än Ida,  som går  djupare in  på detaljnivå vid ett  flertal 

tillfällen. Eva tycks föredra svenska termer framför engelska, så som mupp, medan Ida använder det 

engelska Swedish chef. Dock använder Eva jammar, vilket är ett engelskt låneord, samt ett ordval av 

lägre stilnivå än Idas spelar på. Dessutom tycks det som att Ida är bekant med karaktären Svenska 

kocken och att hon har sett videoklipp med honom tidigare, medan det för Eva är en ny karaktär. 

Detta har utan tvekan påverkat hur de har byggt upp sina historier och vad de valt att ta med, samt 

hur de formulerat sig.  
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5 Diskussion
Uppsatsen  behandlar  två  unika  människors  individuella  språk,  vilket  är  vad  en  idiolekt  är.  En 

idiolekt bestämmer alltså hur en individ fungerar som språkvarelse. En människas språk skapas av 

tre faktorer: individens identitet, register och hur den anpassar sig till världen runtomkring den. I  

min undersökning har jag tittat närmare på dessa tre faktorer hos två individer vars register har 

förutsättningar att vara väldigt lika, dock ej identiska. 

Resultaten har visat på många skillnader mellan Eva och Ida. Deras register är i stort sett så lika 

varandra som möjligt hos två individer. De har växt upp tillsammans och lärt sig att kommunicera 

av samma människor. De har samma bakgrund, geolektalt och sociolektalt, även om deras olika liv 

gjort att dessa lekter börjat skilja sig mer och mer i takt med att de blivit äldre. I och med att Eva 

och Ida har växt upp tillsammans kan det förutsättas att de i sina yngre år talade väldigt lika, även 

om deras unika identiteter och hur de själv anpassade sig till omgivningen formade deras språk i 

lika hög grad som påverkan från andra människor. Men faktum kvarstår att de båda har lärt sig att 

använda sina språk av samma människor. Det en människa lär sig allra först är språkljud, till och 

med innan de lär sig vad ljuden har för betydelse. När ett visst ljud har lärts in är det svårt för barnet 

att lära om. Även ordförrådet byggs upp under de tidiga åren, även om det ständigt förändras medan 

människan  blir  äldre.  Forskning  har  visat  på  att  det  är  under  4-årsåldern  och  under  tonåren 

ordförrådet  förändras  mest  (Svensson  1998:61-66).  När  de  var  fyra  år  hade  Eva  och  Ida  alla 

förutsättningar för att utveckla mycket lika ordförråd. Under tonåren däremot umgicks de på olika 

håll  och  skaffade  sig  olika  bekantskaper,  speciellt  under  gymnasietiden.  Det  kan  tänkas  att  de 

skillnaderna i ordförråd som resultaten visar på är grundade på de unika ordförråd de byggde upp i  

tonåren. När det kommer till fonetik och morfologi finns inga skillnader mellan dem – de uttalar  

fonem och ord på samma sätt, vilket är ett resultat av att de haft en gemensam uppväxt. 

Resultaten visar på att både Eva och Ida talar ett mellansvenskt riksspråk, knutet till den plats 

där de växt upp samt den stad de nu är bosatta i. Anpassning i form av konvergent och divergent 

ackommodation med andra människor, exempelvis med Idas pojkvän som är från norra Sverige, 

eller  med vänner  som talar  på  dialekt,  gör  att  deras  geolekter  skiftar  från  kontext  till  kontext. 

Sexolektalt och kronolektalt förefaller de vara identiska eftersom de är av samma kön och av exakt 

samma ålder. Dock har resultaten bevisat att dessa lekter likväl som de andra är fullt dynamiska. 

Det finns språkliga mönster om man jämför kvinnor och män på gruppnivå, likaså om man jämför 

olika åldersgrupper, men inom dessa grupper talar alla individer sina egna språk. Eva och Idas språk 
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bär spår av typiskt manliga uttryck, likväl som typiskt kvinnliga. Likaså bär deras språk spår av 

likväl ungdomsspråk med slanguttryck så som  jammar och  typ, samtidigt som deras akademiska 

ordförråd pekar på en äldre åldersgrupp. Att de är i tjugoårsåldern och att de är kvinnor säger alltså 

inte så mycket om deras idiolekter. När det kommer till etnolekterna, vilket jag har bortsett från 

eftersom jag finner det omöjligt att undersöka utan någonting att jämföra med, är min hypotes att de 

skiljer  sig  även  där.  Ida,  som har  vistats  i  ett  annat  land  i  ett  år  har  förmodligen  ett  bredare 

etnolektalt register än Eva, även om detta är omöjligt att konstatera. 

Både Eva och Ida har uttryckt att de påverkas av andra språk, framförallt engelska, och det 

finns det  prov på i  den lexikala  analysen.  Yes används av båda för  att  markera förståelse eller 

instämmande, och det används i inspelningarna bland annat som svar på frågan är du redo. Andra 

uttryck som till exempel  one night stand,  fifty-fifty och  small talk använder båda, men inte alls i 

någon stor utsträckning. Ida säger dessutom att hon ibland blandar in japanska i sin svenska, när 

hon vet att den hon pratar med förstår. Eva säger att hon också kan japanska, men det tycks vara på  

samma nivå som hon kan tyska och spanska, två språk hon inte använder aktivt. Ida däremot har 

bott i Japan i ett år, och trots att hon för det mesta talade engelska har hon ändå fått använda språket  

aktivt under den här tiden. Japanskan är därför en mer aktiv del i hennes register än den är för Eva. 

Ida använder i sin vardag engelskan i och med studierna i större utsträckning än Eva, och därför 

är det en del av hennes  kunskaper.  Hon säger vid intervjutillfälle att de termer hon lär sig och 

använder i studierna är på engelska. Eva däremot har all undervisning på svenska,  även om ca 

hälften av hennes kurslitteratur är på engelska. I den lexikala analysen syntes det att Eva i större 

utsträckning än Ida använde akademiska ord av en hög stilnivå, vilket tyder på att deras kunskaper, 

samt hur de anpassar sig till normerna i de kontexter de befinner sig i, har format deras ordförråd 

och påverkat vilka ord de använder sig av i talspråkssammanhang. Något annat som påverkar deras 

idiolekter är deras identiteter samt hur de anpassar sig till sin omgivning. En identitet formas av 

exempelvis kunskaper, ambitioner, smak, farhågor och erfarenheter, allt detta faktorer som skiljer 

dem åt, precis som det skiljer dem från alla andra unika människor. Deras vistelser på olika platser,  

att  de  samtalar  med  olika  människor  från  olika  platser  som de  ackommoderar  divergent  eller 

konvergent till, samt att de i sin vardag både producerar och konsumerar språk med olika geolektala 

koder vilket påverkar, har påverkat och kommer att påverka hur deras idiolekter tar sig form. 

Vidare visar resultaten att Eva och Ida ofta uttrycker sig på ett sätt som tydliggör att det de 

säger är deras egna åsikter; att deras uttalanden är subjektiva. De har båda fått höra från andra i sin 

omgivning att de ofta går rakt på sak och är rättframma. Det är också en uppfattning de själva delar.  
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De  har  också  sagt  att  de  i  sin  familj  är  vana  att  vilja  föra  fram  sina  egna  åsikter.  I  en 

intervjusituation är det svårt att få en uppfattning om i vilken grad detta gäller i deras vardagliga 

informella samtal, eftersom att hela konceptet går ut på att informanterna ska svara på frågor och 

föra fram sina åsikter. Det finns dock ett mönster i hur de båda poängterar att deras uttalanden är 

subjektiva, och detta gör de dessutom på olika sätt. Eva använder sig utav adverb som tyder på 

bestämdhet:  väldigt  och mycket,  vilket  förstärker  hennes  uttalanden.  Dessutom säger  hon  ofta 

ganska,  vilket  både kan stärka och försvaga ett  ställningstagande.  Samtidigt  använder  hon ofta 

uttrycken jag upplever, jag tror och jag tycker, vilket poängterar hennes åsikter. Hon har också ett 

stadigt samtalstempo där hon ofta gör pauser men där hon inte gör lika mycket tvekljud som Ida  

gör. Ida använder svagare adverb:  och sådär,  typ och  alltså, vilka har funktionen att göra hennes 

uttalanden mindre tvärsäkra. Istället för att använda jag tycker osv., vilket hon också gör men inte i 

lika stor utsträckning som Eva, markerar hon att hennes åsikter är subjektiva. Dessutom gör hon fler 

tvekljud än Eva, vilket pekar på att hon går lite mer försiktigt fram. Det har Ida även uttryckt vid 

intervjun, och hon menar att det är någonting hon medvetet har lagt sig till med för att se till att den 

mer försiktiga samtalsstil hon använder med sina vänner skiljer sig från den mer rättframma hon 

använder med sin familj. Hon har också sagt att hon i högstadiet retade sig på att hon och Eva lät  

lika,  vilket  gjorde  att  hon  försökte  lägga  sig  till  med  en  ljusare  röst  genom  divergent 

ackommodation.  Detta  är  något  jag  tycker  märks  än  idag  på  deras  röster  när  jag  lyssnar  på 

inspelningarna. Idas röst är aningen ljusare och mjukare, även om det är en mycket liten skillnad. 

Sammanfattningsvis  är  Idas idiolekt  lite  mer försiktig  än Evas,  vilken är  lite  mer bestämd.  Att 

använda  mycket  tvekljud  och  att  poängtera  subjektivitet  och  objektivitet  tillhör  ett  akademiskt 

språk, vilket resultaten på många sätt visat att både Eva och Ida har. 

Dessutom har resultaten visat att Evas samtalsstil är något mer aktiv än Idas, som är något mer 

passiv. Idas sätt att medvetet försöka uttrycka sig försiktigt pekar på en önskan att inte prata för 

mycket. Eva däremot säger att hon har kommit på att hon vill prata mer och att hon därför gör det, 

vilket pekar på en önskan att inte prata för lite. Hur mycket eller hur lite man pratar är i hög grad  

socialt, det kan variera från kontext till kontext, beroende på vem man talar med. Några Eva och Ida 

pratar mycket med dagligen är deras pojkvänner. I fråga om kvantitet pratar Evas pojkvän mycket,  

vilket  hon  uppfattar  har  gjort  hennes  samtalsstil  mer  aktiv  för  att  det  ska  kunna  bli  ett 

meningsutbyte.  Idas  pojkvän  pratar  lite,  vilket  lockar  fram  en  lugnare  samtalsstil  hos  henne. 

Systrarna upplever också att  Ida är något mer introvert  än vad Eva är, något som påverkar hur 

mycket de tar för sig i ett samtal. 
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Trots att de förefaller så lika är de alltså olika. Deras idiolekter, deras individuella språk, skiljer  

sig från varandra. Detta medför att de uttrycker sig, alltså producerar språk, på olika sätt. Men det  

innebär även att de konsumerar, förstår språk, på olika sätt. Hur man tolkar och anpassar sig till 

världen  runtomkring  sig  påverkas  hela  tiden  av  de  andra  två  faktorerna  som utgör  idiolekten: 

identiteten och registret. Man kan bara förstå språk genom sitt eget språk. Med andra ord, även två 

människor som är så lika de rimligen kan vara, talar olika språk. Ett ord eller uttryck som för en 

person betyder  en sak kan potentiellt  betyda en helt  annan sak för någon annan.  Som vi såg i  

experimentet, där ingen igenkännbar geolekt talades, fick Eva och Ida tolka Svenska kockens språk 

baserat på hans kroppsspråk samt vad som hände runtomkring honom. Detta visade på att  de i  

mångt och mycket gjorde olika tolkningar av samma scenario. Detta bevisar på att språk är högst 

individuella och beroende av tolkning. Hur väl man än formulerar sig finns det ingen perfekt eller 

korrekt formulering. Hur man än uttrycker sig kommer olika människor att tolka uttalandet genom 

sina  egna  idiolekter.  Vår  förståelse  av  varandra  beror  alltså  på  hur  nära  våra  idiolekter  ligger 

varandra. Det behöver alltså inte bero på vilken geolekt man talar på, eller vilken social klass man 

tillhör. Om två personers övriga idiolektala pusselbitar liknar varandra uppstår förståelse i alla fall. 

Dessutom är det så att hur lika två personers idiolektala pusselbitar än är kommer de aldrig vara 

fullständigt identiska. Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att alla är lika och att somliga är 

mer lika än andra, är det minst lika viktigt att minnas att alla är unika (Einarsson 2009:146).
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6 Avslutning
Jag finner  att  detta  har  varit  ett  mycket  intressant  arbete  att  genomföra.  Resultaten har  lyckats 

poängtera just det jag ville komma till: att det inte bara är genom generalisering vi kan komma fram 

till svar på frågor som rör oss allihop. Vad jag har undersökt är två individers unika språk, som 

bevisligen skiljer sig från varandra på många plan, trots deras många likheter. Jag finner det säkert 

att säga att om dessa två tvillingar skiljer sig så stort från varandra kommer alla människor skilja sig 

från varandra. Våra idiolekter är unika; alla människor talar alltså olika språk. Vi måste ständigt 

tolka varandras språkliga val för att kunna uppnå förståelse, och denna förståelse ser olika ut för oss 

alla. Det är därför tack vare idiolekterna som vi kan få en förståelse av hur våra olika språk tar sig 

form, i just detta nu, för det är viktigt att minnas att idiolekterna är dynamiska och under ständig 

förändring samtidigt som vi förändras som människor. 

Vad jag har undersökt är talspråk, och det medför en begränsning. Som Einarsson skriver är en 

idiolekt inte bara talade ord utan alla sorts kommunikationssätt en språkvarelse kan använda för att 

göra sig förstådd. Vad som skulle vara intressant att gå vidare med är därför andra delar av en 

människas kommunikation: till exempel kroppsspråket, skriftspråket, bildspråket, hur man handlar i 

olika situationer, hur man uttrycker sig med hjälp av sin klädstil, sin livsstil eller hur man inreder 

sitt hem; hur en konstnär kan uttrycka sig med hjälp av dans, musik eller  fotografi.  Alla dessa 

kommunikationssätt är individuella, och det är först genom begreppet  idiolekt  vi kan få en tydlig 

förståelse av hur de tar sig form och vad de har för betydelse för oss som individer.  
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Bilaga 1: Intervjufrågorna
De enskilda intervjuerna:

− Om du beskriver en helt vanlig dag, från morgon till kväll, när upplever du att du pratar?

− Vilka olika sociala grupper, så som vänner, familj eller klasskompisar, du pratar med under 

dagen? 

− Upplever du att du pratar olika beroende på vem du pratar med?

− Tror du att de du pratar med påverkar ditt språk, exempelvis att ni börjar använda samma 

ord eller kanske börjar prata på dialekt?

− Hur skulle du beskriva ditt sätt att prata på?

− Finns det några ord eller uttryck du vet att du använder ofta?

− Vilka språk kan du förutom svenska?

− Tror du att dina kunskaper i andra språk påverkar din svenska? 

− Tror du att något du gör på fritiden påverkar hur du pratar?

− Kan du se någon skillnad i hur du pratade när du fortfarande bodde hemma, mot hur du 

pratar idag?

Samtalet:

− Jag skulle vilja att ni började med att berätta om er uppväxt för mig, fram tills ni flyttade 

isär.

− Vad hände efter det, när ni flyttade isär?

− Tror ni att eran tid på olika platser har påverkat hur ni pratar?

− Tycker ni att ni pratar lika?

− Upplever ni att hur ni pratar påverkar den andra, att ni börjar använda samma ord eller 

kanske att ni försöker använda olika ord? 

− Gör ni detta medvetet, eller är blir det bara så utan att ni tänker på det? 

− Märker ni någon skillnad på hur ni pratar när ni varit borta från varandra ett tag, i jämförelse 

med hur ni pratar när ni träffats mycket? 

− Är det någon som sagt att ni pratar lika? 

− Nämn tre saker som är bra och tre som är dåliga med att vara med i en teatergrupp.
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Bilaga 2: Experimentsvaren
Eva: Ja, det är nån slags mupp som ska poppa popcorn. Det finns en text i början som säger att han 

inte att han är professionell så man ska inte testa det han gör hemma på ett väldigt tydligt sätt. Sen 

så börjar det med att han pratar nån slags gibberish-aktig blandning mellan engelska och svenska, 

eller någonting, där de enda orden som går att förstå är typ popcorn lite då och då. Och det börjar  

med att han ska koka räkor eller någonting. De lever som han trycker ner i en gryta och ställer på 

spisen.  Och  sen  ska  han  poppa  popcorn  i  mikron.  Och  han  slänger  in  jättemånga  påsar  med 

popcorn. Och sen sätter han igång och jammar på alla saker och skapar den här popcorn-låten från 

sextiotalet eller när den nu är ifrån. Och börjar jamma loss åt alla håll och det blir värre och värre. 

Och till  slut  så  kommer det  fram en räka som har  flytt  ur  kastrullen  som han försöker  fånga.  

Någonstans i mitten där så ringer det i telefonen också så han måste pausa lite. Och sen i slutet så 

väller det ut popcorn ur mikron som täcker honom helt och hållet och en räka hoppar omkring och 

äter popcorn och ser nöjd ut och (hen/kocken) vinkar med en vit flagga.

Ida: Yes, det är en video med Swedish chef. Han gör som han gör, pratar låtsas-svenska. Låter mest 

som hepbulibludel öblöbludblublöblö häblö. Han håller först på med en kastrull med kräftor som att 

han ska koka kräftor. Och så plockar han upp en kräfta och ger den en puss och slänger iväg den, 

oklart varför. Men sen ställer han i alla fall den på spisen och under tiden medan han väntar eller av 

nån annan anledning ska han göra popcorn och radar upp typ fem sex popcorn mikropopcornpaket 

på diskbänken som han räknar eller inte orkar räkna han konstaterar att de är många slänger in dem 

i mikron. Och medan han väntar så flippar det ur i nån slags musikvideo till låten Popcorn . Han slår 

på alla spisplattor och en mixer och börjar spela på saker och ting till exempel på melonerna som 

ligger bredvid honom och på några kristallglas spelar han och på en kniv fast det låter som en såg 

och  när  kastrullerna  har  börjat  koka  så  gör  de  också  ljud  och  så  vidare.  Sen  så  får  han  ett 

telefonsamtal. Det verkar som att han har glömt att slå på äggklockan eller timern så då gör han det 

och sen så fortsätter han sin musikvideo. Men han blir skrämd för den här han blir överraskad av 

den här kräftan som han slängde bort förut som börjar krypa omkring på diskbänken. Och han blir  

lite  distraherad att  han inte  märker  att  popcornen är  klara  och mikron exploderar  för det  är  så 

mycket popcorn i den och det blir popcorn i hela köket. Det sista man ser är att kräftan kryper 

omkring i popcornen och äter popcorn medan den stora popcornhögen som är the Swedish chef 

sticker ut en hand med en vit näsduk på en pinne och viftar att han har gett upp.
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