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Förord
I denna bok redovisas forskning om dialekter och dialektförändring som gjorts
inom projektet Dialektutjämning i Västsverige med medel från Riksbankens
Jubileumsfond (RJ). Projektet initierades och förbereddes av Margareta Svahn
under hennes tid som chef för Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Göteborg. I förberedelserna deltog också Anna Gunnarsdotter Grönberg. Inför
och inom projektet har ett flertal personer varit verksamma i olika skeden un
der olika långa perioder och gjort olika typer av arbetsinsatser (se not 1 i första
kapitlet). Två personer har varit involverade under hela arbetet och har också
skrivit denna bok, Margareta Svahn och Jenny Nilsson. Vi har samarbetat om
bokens upplägg, inriktning och helhet. Delvis har vi också bearbetat och analy
serat material tillsammans men främst har vi arbetat var och en för sig. Ramen i
form av kapitel 1, 2, 8 och 11 har Svahn haft huvudansvar för. Svahn har också
skrivit kapitel 3 och 6. Nilsson har skrivit kapitel 5, 9 och 10 samt bilagan.
Kapitel 4 och 7 har vi skrivit gemensamt.
Under skrivandets gång har flera kollegor bistått oss. Eva Sundgren har åter
kommande läst våra texter och kommit med väsentlig och konstruktiv respons.
Bengt Nordbergs omsorgsfulla läsning i ett avgörande skede var synnerligen
viktig. Anna-Malin Karlsson läste hela texten i ett slutskede och gav goda
synpunkter på helheten. Lennart Elmevik har särskilt läst de språkhistoriska
partierna och kommit med betydelsefulla kommentarer. Också Lars-Gunnar
Andersson, Sofia Tingsell och Jenny Öqvist har läst delar av texten och gett
värdefull återkoppling. Theres Bellander och David Håkansson läste och kom
menterade sammanfattningen; Malin Petzell översatte den till engelska. Lena
Wenner har bidragit med fonetisk expertis och har gjort illustrationerna i
bokens bilaga. Emil Paulsrud har sett över litteratur- och källförteckningen,
Marie-Louise Thomasson tabellerna och Joakim Lilljegren har korrekturläst.
Annika Nordström och Bengt Edqvist har gett praktisk hjälp i samband med
bokens utgivning. Marco Bianchi har satt och formgivit manuset. Produktionen
av boken har möjliggjorts genom stöd från RJ och Erik Wellanders fond.
Värda att nämnas är lärarna på olika skolor i Västergötland och Bohuslän
som hjälpt oss i vår materialinsamling. Sist men inte minst ska alla informanter
framhållas.
Stort tack till er alla!
Uppsala och Göteborg i juni 2014
Margareta Svahn och Jenny Nilsson
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1

Dialektutjämning i Västsverige

Idag talar inte många människor i Sverige traditionell dialekt. Under framför allt
1900-talets senare hälft har dialekterna utjämnats och närmat sig standardspråket
och på flera håll verkar också nya regionala varieteter utvecklas. I Västsverige
är dialektsituationen speciell eftersom göteborgskan sprider sig. Att språkligt
skilja t.ex. en ung lerums- eller kungsbackabo från en ung göteborgare är svårt.
Även ungdomar i Alingsåstrakten har tagit till sig vissa göteborgska drag men
utjämning mot standardspråket är också en del av den språkliga förändrings
processen där. Man kan alltså tala om dubbel påverkan där både standardspråket
och göteborgskan sätter spår. Men alingsåsungdomarna behåller dessutom en
del traditionellt västgötska drag och ju längre bort från själva Alingsås in i
Västergötland man kommer desto dialektalare tycks informanterna vara. Hur
ser det ut om man flyttar fokus längre ut i den västsvenska regionen? Står sig den
traditionella dialekten starkare där? Finns det några tecken på regionalisering
i de områden som ligger längre bort från Göteborg eller är det framför allt nya
göteborgska drag som förändrar de västsvenska dialekterna? Förändras språket
på samma sätt i Västergötland och Bohuslän där man traditionellt talat ganska
olika dialekter? Utifrån dessa frågor tog forskningsprojektet Dialektutjämning i
Västsverige form och det är också i dessa som denna bok tar avstamp.1

Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och ett flertal personer har arbetat
med att planlägga och genomföra det. Inför ansökan gjordes ett par pilotundersökningar av Camilla
Grönvall och Anna Gunnarsdotter Grönberg. För utarbetandet av själva ansökan stod Grönberg
och Margareta Svahn med visst bistånd av Jenny Nilsson och Cajsa Ottesjö. Grönberg, Nilsson,
Ottesjö och Svahn ingick i den grupp som samlade in material under 2007. Då spelades ungdomar
i Kinna, Borås, Vara, Sollebrunn, Trollhättan och Uddevalla in och inspelningarna transkriberades.
2008 t.o.m. juni 2009 arbetade Grönberg, Nilsson och Svahn i projektet. Under denna period
spelades gymnasister i Skara och Stenungsund in och transkriberades, och excerperandet av dialektoch nya varianter i det västgötska materialet slutfördes. Från september 2008 t.o.m. februari 2009
ingick också Jessica Thorsell som assistent i projektgruppen. Nilsson sammanställde våren 2009
allt det västgötska ungdomsmaterialet i diverse tabeller och diagram. Under hösten gjordes inspel
ningar i Skärhamn och med äldre informanter i Stenungsund av Nilsson och Svahn som då också
gemensamt excerperade och analyserade bohusmaterialet. Projektet pågick t.o.m. juni 2011 och
den sista perioden var endast Nilsson och Svahn involverade. Vi slutförde forskningen inom våra
respektive tjänster vid Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg och Institutionen för
nordiska språk i Uppsala.
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Syftet är att undersöka språkförändring i Västsverige efter 1950. Framför allt
vill vi ta reda på vad som hänt med de traditionella dialekterna och hur dagens
dialektsituation ser ut. Den första övergripande frågan gäller hur dialekterna
förändrats under de senaste 50–60 åren och den kan delas in i underfrågorna
vilka traditionella dialektdrag som har försvunnit och hur utjämningsprocessen
ser ut. Den andra övergripande frågan rörande dialektsituationen på 2000-talet
tar vi oss an genom att beskriva i hur hög grad traditionella drag lever kvar i
dagens varieteter och vilka nya drag som tillkommit. Varifrån kommer de nya
dragen? Är de huvudsakligen göteborgska? Ytterligare en viktig frågeställning
gäller om samma förändringsprocess kan skönjas över hela området.
Vi förutsätter att den förändring som skett har föregåtts av variation liksom
att dagens dialektsituation är långt ifrån enhetlig. Därför sätts variationen i det
äldre materialet under luppen och variationen bland dagens unga informanter
tydliggörs, både den mellan olika grupper och den mellan individer. Stor
vikt läggs vid att diskutera informanternas bruk av antal olika dialektdrag,
dvs. graden av dialektalitet, liksom av antal olika nya drag. Vi relaterar den
språkliga variationen till utom
språkliga variabler som geografi, ålder, kön,
socioekonomiska förhållanden, ruralt/urbant boende, flyttbenägenhet, fritids
intressen m.m. Dessutom söker vi samband mellan dagens språksituation och
ändrade levnadsförhållanden i området som migration, mobilitet och utbyggd
infrastruktur. Kan vi härigenom finna förklaringar till likheter och skillnader
i språkbruk? Även intraindividuell variation undersöks eftersom vi menar att
enskilda individers variation såväl i olika situationer som inom ett samtal bidrar
till att belysa utjämningsprocessen.
Ytterligare en målsättning är att diskutera hur begreppet dialekt kan användas
på 2000-talet när det inte längre finns så tydliga geografiska språkliga skillnader
som vid förra sekelskiftet eller i mitten av 1900-talet. I vår analys har vi använt
dialekt övergripande om geografiskt någorlunda bestämbara varieteter oavsett
om det handlar om ”äldre” dialekter som avviker starkt från standardspråket
på flera olika språkliga nivåer eller om det handlar om en regional varietet som
kanske endast avviker i fråga om prosodi och i enstaka fonologiska drag. Här
har vi följt Peter Auers definition:
[…] the term ‘dialect’ will not be restricted to the ‘base dialect’, 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 as well. (Auer 2005:7.)

När vi talar om geografiskt avgränsade varieteter i allmänhet använder vi
alltså dialekt. Vi använder traditionell dialekt när vi explicit diskuterar äldre
16

dialekt eller det som ibland benämns ”genuin” eller ”lokal” dialekt (Auers base
dialect). Begreppet dialekt använder vi också när vi diskuterar den varietet som
talas idag, och endast om det finns behov av att särskilja den från traditionell
dialekt används en bestämning: dagens dialekt. Vi gör ingen skillnad på det
som i litteraturen ofta kallas utjämnad dialekt och regional standard/dialekt.
Definitionen av dialekt är dock inte problemfri och vi återkommer till detta i
kapitel 2 där också begreppet standardspråk diskuteras.

1.2 Undersökningsområde,
utgångspunkter och disposition
Den västsvenska regionen är intressant av flera skäl. Här finns en expansiv stor
stad, Göteborg, vars språk visserligen inte undersökts inom projektet men som
ändå är en viktig hållpunkt eftersom det sannolikt inte finns någon annan stad i
Norden som har så stor språklig inverkan på sitt omland utan att vara huvudstad.
1998 bildades Västra Götalands län av gamla Göteborgs och Bohus län, Älvs
borgs län och Skaraborgs län. På sikt kan detta få språkliga konsekvenser men
än så länge talas både bohuslänska och västgötska i regionen. Området som vi
undersöker omfattar delar av Västergötland och Bohuslän, och täcker både stad
och land men rymmer också övergång från stad till land och här finns orter av
olika storlek med olika förutsättningar i ett föränderligt samhälle. Genom att
välja att undersöka språksituationen i en hel region kan vi ge en mångfasetterad
bild av språklig förändring.
Inom sociodialektologin ses dialektutjämning som en del i samhällsutveck
lingen och sociopolitiska och demografiska processer som industrialisering,
urbanisering, migration, mobilitet, infrastruktur och kommunikationstäthet lyfts
fram som bidragande faktorer (Auer, Hinskens & Kerswill 2005). De funda
mentala samhällsförändringar som skett sedan 1800-talet har haft stora effekter
på människors liv och den gängse bilden är att utjämningen pågått i stora delar
av Europa under hela 1900-talet. När ett agrart samhälle övergår i ett industri
samhälle innebär detta att landsbygden avfolkas. Om människor som lever av
att bruka jorden och skogen inte längre har möjlighet att försörja sig måste de
flytta till större orter och städer där industrierna och arbetstillfällena finns. Att
detta också visar sig i språket ter sig självklart; den traditionella dialekten talades
ju framför allt av landsbygdsbefolkningen. Dialekten som språklig varietet hör
nära samman med en lokal identitet och kan ses som uttryck för individers
nära gemenskap och betraktas som ett ”gruppkitt” (Thelander 1992:178, se även
Dahlstedt 1970). Gemenskapen människor emellan går förlorad när de lokala
nätverken bryts sönder. Thelander beskriver hur starkt 1950- och -60-talens
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flyttlasskonjunktur drabbade områden där gamla och utpräglade dialekter fort
farande talades:
Att utflyttarna till största delen var personer i yrkesaktiv ålder skapade också en
språklig generationsklyfta, ett brott i den dialektala förmedlingen som gjorde de ung
domar som blev kvar mer prisgivna åt språkmönstren inom medier, skola och annan
ungdomskultur. Resultatet har i många fall blivit att det gamla bygdemålet fått ge
vika för en starkt utjämnad dialekt i form av ett blandspråk, där rikssvenska mot
svarigheter ersatt de exklusivt lokala dialektdragen medan drag som haft stöd också i
den omgivande regionens dialekter kunnat överleva. (Thelander 1992:178.)

1900-talets massiva och systematiska flyttningsrörelser i samband med urbani
seringsprocessen har alltså inneburit att det språk som talades på landsbygden
förändrats så att en kontinuerlig förskjutning av den traditionella dialekten i
riktning mot standardspråket har skett. Flyttarna i sin tur tenderar att anpassa
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sitt språk, om inte till dialekten som talas på den ort dit de flyttar så till en
standardspråklig norm och har inte beskrivits som några inflytelserika novatörer
(se t.ex. Thelander 1985:113).
Idag är dock situationen en annan. De senaste decennierna har människor
också flyttat från staden till landsbygden. I takt med bl.a. utbyggda kommuni
kationer och nya pendlingsmöjligheter har senare generationers förutsättningar
att bo kvar på, eller att flytta ut till, landet kraftigt förbättrats. Industrisamhällets
omvandling till ett postindustriellt IT-samhälle ökar möjligheterna att ”jobba
hemifrån”, vilket också förändrat boendemönstren. När stigande bopriser i
storstadsområden tillsammans med ökade möjligheter att pendla gör att män
niskor som vuxit upp med en storstadsdialekt flyttar längre och längre ut i
storstädernas närområden är det en annan typ av språklig förändring som kan
iakttas. Riktigt vad dessa nya boendemönster innebär för språkbruket har inte
undersökts i särskilt hög grad även om Grönberg (2004) tar upp dessa i sin
studie av dialekten i Alingsås.2
Även om det västsvenska området inte har drabbats av massutflyttning som de
nordnorrländska områden som Thelander mest har i åtanke, har även här stora
samhällsförändringar ägt rum.3 Fram till en tid efter andra världskrigets slut
skedde en kraftig urbanisering och Göteborgs befolkning växte. På 1960-talet
vände flyttströmmarna och många göteborgare i familjebildande ålder flyttade
till kranskommunerna. Den massiva utflyttningen till Göteborgs omedelbara
omland har fortsatt och Grönberg konstaterar att flyttningsstatistik 1972–1990
visar att utflyttningen från staden till orter i den kringliggande regionen är
större än motsvarande inflyttning till Göteborg (se Grönberg 2004:25f och där
anförd litt.). Göteborgarnas flytt har medfört att övergången till göteborgska
bland unga i närområdena tycks genomförd. Således var vi inte i första hand
intresserade av alltför närliggande orter utan valde att söka oss lite längre bort.
Eftersom ungdomsspråket i Alingsåstrakten är grundligt undersökt (Grönberg
2004) och ger en god bas att gå vidare från var inte heller detta område aktuellt.
Vi var däremot angelägna om att fokusera på två olika dialektområden och
valde därför orter både i Västergötland och Bohuslän. Vikten av att studera
Att stora städers språk spelar roll för utvecklingen av språket i närområdet har konstaterats i
europeisk dialektförändringsforskning: ”Today, the industrial centres continue to be relevant for
dialect-standard language convergence because of the growth of the suburbs surrounding industrial
centres. However, the direction of influence has changed: rather than influencing the urban variety,
the rural dialects are now under the influence of the urban vernacular or the regional standard
spoken by the white collar workers living in the new suburbs”. (Auer & Hinskens 1996:19.)
3
Också Helgander (1994, 1996) har beskrivit hur avfolkningen i en landsända – övre Dalarna –
fått effekter på språket. För en övergripande beskrivning av det svenska språksamhällets förändring
över flera sekler se också Teleman 2007.
2
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flera olika dialekter i ett område för att synliggöra olika förändringsprocesser
poängteras av Hinskens, Auer & Kerswill.
In order to be able to interpret the outcomes of processes of linguistic change […], at
least two different dialects need to be studied and compared either diachronically, at
minimally two different points in time, or in apparent time. However, in many cases
the probes are limited to one single dialect, contemporary data for which are then
typically compared to older ones. (Hinskens, Auer & Kerswill 2005:16.)

Våra viktigaste undersökningsorter är Kinna, Borås, Trollhättan, Sollebrunn,
Vara och Skara i Västergötland och Stenungsund, Skärhamn och Uddevalla
i Bohuslän. Närmast Göteborg ligger Stenungsund i Bohuslän och längst
bort Skara i Västergötland, ca 45 km respektive 130 km bort. Olika typer av
miljöer representeras av orter med såväl olika storlek som olika förutsättningar.
Stenungsund är exempelvis en expansiv inflyttningsort med goda förbindelser
till Göteborg. Uddevalla, Borås och Trollhättan utgör huvudorter i gamla region
centra som gränsar till Storgöteborg. Skara är en småstad och Vara en liten ort
på landsbygden. (I 2.6 beskrivs valet av orter utförligt.) Valet har också språklig
grund då orterna representerar gamla dialektområden. I det västgötska dialekt
området täcker vi älvsborgsmål, skaraborgsmål och markmål och kan på så vis
också undersöka om språkliga skillnader inom det gamla landskapet försvinner
eller består. För Bohuslän valdes den sydbohuslänska varieteten. De traditionella
dialekterna finns beskrivna, västgötskan framför allt i Västergötlands folkmål
(VF) 1–4, och sydbohuslänskan i Lindroth 1920 och Björseth 1946 samt i
de olika delarna av Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän (OGB). Att dessa
beskrivningar finns har inte minst varit till hjälp när vi definierat vad vi betraktar
som traditionell västgötska respektive traditionell bohuslänska (se kap. 3 och 7).
Undersökningen har i flera avseenden en klassisk dialektologisk grund men
ska i första hand betraktas som sociodialektologisk där både den geografiska och
den sociala miljö där dialekterna talas är av intresse. Vi kombinerar dialekto
logiska metoder med såväl kvantitativa som kvalitativa sociolingvistiska och
söker samband mellan språklig variation och var i regionen informanterna bor,
kön, social bakgrund, informanternas framtidsval och livsstil. Primärt arbetar
vi således med språkexterna faktorer i de förklaringsmodeller som tillämpas.
Vi avstår därmed inte från att söka språkinterna faktorer men vårt val av till
vägagångssätt gynnar ett makroperspektiv där språkexterna förklaringar blir
viktigare än språkinterna. Då vi beskriver hur en individ växlar mellan olika
varianter av samma variabel i en och samma samtalssituation anläggs också ett
interaktionellt perspektiv. Förutom språkandets produkter undersöker vi alltså
också språkandets processer (Nordberg 2011:235).
Eftersom vi vill beskriva hur dialekterna förändras i ett övergripande per
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spektiv har vi valt att undersöka ett stort antal variabler. Vi har prioriterat att
kartlägga bruk av många olika dialektala och nya varianter framför att räkna ut
fördelningen mellan ett mindre antal variablers dialekt- och standardbelägg.
Kartläggningen görs såväl på grupp- som individnivå. Detta får vissa metodiska
konsekvenser som beskrivs utförligare i kapitel 2. Vi varierar och kombinerar
angreppssätten. Vissa företeelser djupstuderas medan andra får en mera över
siktlig beskrivning. T.ex. kan dialektsituationen som den ter sig idag sägas ha
”skannats av” över hela undersökningsområdet medan dialektförändringen de
senaste 50–60 åren analyseras grundligt utifrån tolv västgötska inspelningar från
tre olika orter. Våra angreppssätt har modifierats under arbetets gång; en del
val har varit rent pragmatiska och styrda av de tidsramar ett forskningsprojekt
omges av medan de flesta har en tydlig förankring i en naturlig forsknings
process där vi byggt på erfarenheter och resultat som vi erhållit i en fas och
därmed kunnat utnyttja i nästa.
Boken utformas så att förändringsprocessen i Västergötland först åskådliggörs
och följs över tid. Därefter följer redovisningen av materialet i Bohuslän där
dispositionen är tänkt att synliggöra dels skillnader och likheter i Bohuslän i
förhållande till det västgötska området dels skillnader inom Bohuslän. Därpå
följer ett kapitel som sammanfattar och tydliggör olika förändringsprocesser
och kontinuitet och förändring i hela undersökningsområdet diskuteras. Den
inter- och intraindividuella variationen interfolieras i de olika avsnitten men
fördjupas dessutom ytterligare i kapitel 6, 9 och 10. De viktigaste resultaten
avseende kontinuitet och förändring i de västsvenska dialekterna sammanfattas
i kapitel 8 och i kapitel 11 diskuteras slutligen dialektsituationen i Västsverige
på 2000-talet.
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2

Forskningsbakgrund,
metod och material

I detta kapitel ges en forskningsbakgrund där vi redogör för arbetets viktigaste
utgångspunkter. Vi belyser först klassisk dialektologi och sociolingvistik och
därefter olika dialektförändringsprocesser. Begreppet dialekt tas upp liksom
förhållandet mellan dialekt och standard. Därefter beskrivs tillvägagångssätt
vid val av material och metod.

2.1 Klassisk dialektologi och sociolingvistik
Dialektmaterial har samlats in under lång tid. I slutet av 1800- och början av
1900-talet när de svenska dialektarkiven började byggas upp rådde en insamlings
ideologi som kort kan beskrivas med orden retrospektion och räddningsaktion.
Uppfattningen att dialekterna höll på att försvinna var vägledande. Man före
ställde sig en svunnen guldålder då dialekterna inte visade någon nämnvärd
variation talare emellan (Benson 1978:11). Den ”sanna” dialekten skulle doku
menteras och man sökte informanter som talade den s.k. renaste dialekten (Lilja
1996, se även Svahn 2007c). Benson har träffande beskrivit vad en äldre gene
rations dialektologer uppfattade som sitt undersökningsobjekt:
Det var det språk som talades av landsbygdens befolkning femtio år innan veder
börandes eget fältarbete började. [---] Alla skolade upptecknare har tyckt sig märka
att ingen informant längre talar ”ren” eller ”genuin” dialekt. Elakt uttryckt är således
en dialektolog en person som är född femtio år för sent – oberoende av när han lever.
(Benson 1978:11.)

Den äldre landsbygdsbefolkningens dialekt – landsmålet – skulle alltså samlas in.
Man rekryterade sina informanter med syftet att dokumentera en så ålderdomlig
dialekt som möjligt. Detsamma gällde också i andra europeiska länder och akro
nymen NORM har myntats som ett slags övergripande beteckning för urvalet
av informanter. Versalerna står för non-mobile, older, rural och male (Chambers
& Trudgill 1998:29).1 Inte sällan kunde en enda persons varietet få representera
dialekten på en viss ort. Informanterna förväntades alltså inte spegla samtidens
typiska språkbruk i det aktuella geografiska området utan snarare en så ”äkta”
1

Om NORM, se också Svahn 2007c och där angiven litteratur.
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och av riksspråket så opåverkad dialekt som möjligt (se bl.a. Benson 1978, Berg
fors 1982, Svahn 2003, Nilsson 2009).
Denna ideologi var fortfarande levande när ljudinspelingar introducerades.
Av många inspelningar kan man märka att det inte är ett informellt samtal
med ett så naturligt språkbruk som möjligt som eftersträvas. Intervjuaren var
istället primärt inriktad på att få informanterna att berätta om ”gamla tider” och
säga vissa ålderdomliga ord – ”vad kalla di den?”, ”hade den nåt namn?” – eller
att använda vissa traditionella morfologiska eller fonologiska drag; t.ex. kunde
i Västergötland frågan ställas om informanten sa vävre eller värre. Bockgård
(2010:70) kallar intervjumetoden rent av för en form av frågesport. Diverse
ageranden där intervjuaren på olika sätt ger informanten viss typ av återkoppling
”manifesterar dokumentationssyftet med dialektintervjun” (Bockgård a.st.).
Det är dock viktigt att komma ihåg att intervjugenren utvecklats liksom att
intervjuarna hade olika sätt att förhålla sig till samtalssituationen. De äldre
inspelningar som vi använder är alla gjorda av Sixten Bengtsson (vanligen kallad
Västgöta-Bengtsson). Han försöker förvisso locka ur sina meddelare så mycket
information som möjligt om ”gamla ting”. Men inspelningarna innehåller sam
tidigt långa sekvenser av samtalsliknande dialog och det är genomgående tydligt
att Västgöta-Bengtsson är en intresserad och duktig intervjuare. Han lyckas ofta
få sina informanter att prata om både det ena och det andra och följer upp
ämnen utan att till synes ha något specifikt annat syfte än att få människor att
tala så fritt och så naturligt som möjligt.2
Oavsett hur själva inspelningssituationen tedde sig torde man med fog kunna
påstå att den traditionella dialektologins metoder haft fokus på att samla in
ett slags ideal version av en viss dialekt, helst innan någon som helst standard
språklig påverkan kunde spåras i den aktuella dialekten. Målet var att finna ett
så opåverkat och ålderdomligt dialektsystem som möjligt. Eftersom en enda
persons språk ofta fick representera en viss orts varietet lyftes inte eventuell
inter
indi
viduell variation in i resonemanget. Inom traditionell dialektologi
intresserade man sig för geografisk variation, dvs. hur språk varierade från
ett visst geografiskt område till ett annat (se bl.a. I-L Pedersen 1997:223ff ).
2
De äldre inspelningarna i vårt material från Institutet för språk och folkminnen (i rapporten
benämnda arkivinspelningar) är gjorda av Västgöta-Bengtsson som gjorde över 500 intervjuer
i Västergötland under perioden 1947–1982. Han var också modern såtillvida att han redan i
början av 1960-talet började göra tregenerationsinpelningar. Därmed finns i arkivet ett dussintal
inspelningar med ungdomar. Den yngsta som ingår i vår undersökning var 17 år då hon spelades
in i samband med att också hennes farfar och pappa intervjuades 1961. I vissa fall följde Bengtsson
upp inspelningarna 20 år senare vilket innebär att det i arkiven alltså finns informanter vars
språkförändring kan undersökas i verklig tid. Exempelvis är vår informant Märta inspelad också
1980. För en utförligare presentation av Bengtsson se Nilsson 2013.
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Man var knappast omedveten vare sig om att olika informanter kunde variera
eller att en och samma kunde göra det men det var språksystemet man ville
åt inte bruket. Bergfors (1982:80) skriver att en av dialektforskningens viktiga
uppgifter var att dokumentera dialektala språksystem. ”Därvid bortser man från
om det språk man dokumenterar är representativt för en hel bygds befolkning
i nuläget eller inte. Kanske talas det bara av ett litet antal åldringar, medan
återstoden talar ett mer eller mindre dialektfärgat standardspråk.”
Med sociolingvistiken sattes variationen i språkbruket inom ett språksamhälle
i fokus. Den språkliga variabeln som en strukturell enhet som realiseras i olika
varianter introducerades och språkliga data kopplades till social stratifiering.
Studierna var kvantitativa och ägnades framför allt åt språket i städer. Ett resultat
som lyftes fram var t.ex. att språkliga skillnader inte handlar om huruvida en
viss variant är eller inte är belagd utan om den relativa frekvensen av en viss
variabels olika varianter. Oftast är det fråga om en lokal form som varierar med
en standardform. Varianternas frekvens korrelerades med språkexterna faktorer
och ett samband mellan val av språkform och social tillhörighet liksom mellan
språkform och kön påvisades i studie efter studie. Ett ofta återkommande varia
tionsmönster var att högre socialgrupper talade mer standardspråkligt än lägre
och att kvinnor talade mer standardspråkligt än män. (Sundgren 2002:24ff och
där anförd litteratur.)
Stora datasamlingar skapades med målet att informanterna skulle vara repre
sentativa för hela befolkningen i en talgemenskap. Urvalet kunde vara slump
mässigt men kom att i högre grad göras enligt omdömesurval, vilket innebär
att informanter väljs med målet att olika åldersgrupper, olika socialgrupper och
båda könen ska vara lika representerade. Resultaten angavs i gruppgenomsnitt
och talarna sågs alltså som representanter för en bestämd grupp och inte som
individuella aktörer. Detta innebär dock inte att variationslingvistiken bara
producerat gruppdata, se t.ex. Nordberg 2011:235, men i flertalet sammanhang
då kritik mot den klassiska språksociologins kvantifierande metoder framförts
har man just riktat in sig på gruppgenomsnitten. Man har menat att dessa inte
säger något om individens språkbruk och framhållit att kvalitativa metoder
behövs för att bättre förstå hur olika individer beter sig språkligt. 3 T.ex.
Mæhlum (1992:90ff ) diskuterar problemen och lyfter fram nödvändigheten av
att i högre grad fokusera på den enskilda individen. Hon ger också exempel på
3
Nordberg (2011:235f ) kritiserar en dikotomisering av forskningsfälten variationsparadigmet och
interaktionsparadigmet och framhåller att uppfattningen att man inom variationsparadigmet ”bara
producerar gruppdata är felaktigt. Om gruppindex grundar sig på de ingående talarnas individuella
noteringar på de aktuella variablerna och inte på hela gruppens sammanslagna belägg, kan man lätt
urskilja individuella talare, beskriva dem enskilt […]”.
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hur alternativa kvalitativa metoder skulle kunna användas för att öka förståelsen
för språklig variation, framför allt ackommodationsteorin och nätverksteorin (se
t.ex. Giles & Smith 1979, L. Milroy 1987, J. Milroy 1992). Ackommodations
teorin handlar om hur talare anpassar sig efter varandras språk och behand
las mer i detalj i 2.3. Nätverksteorin innebär också att perspektivet flyttas från
gruppen och närmare individen genom att man undersöker en individs grupp
tillhörighet i ett bestämt socialt sammanhang. Människor ingår i olika nätverk
och dessa kan vara olika täta bl.a. beroende på att man har släkt, arbetskamrater,
vänner i sin omedelbara närhet. Ju tätare nätverk en person ingår i desto stabilare
tycks hens språk vara. (Se för detta resonemang också Sundgren 2004:24ff.)
Som en följd av kritiken mot kvantitativa metoder som knutits till grupp
genomsnitt men också som en naturlig utveckling inom en forskningsdisciplin
har många nya metoder kommit att tillämpas som ett komplement till de kvan
titativa.4 Förutom nätverk lyfts numera andra mer kvalitativa utomspråkliga
variabler fram i olika studier, t.ex. livsstil och kulturellt kapital (bl.a. Akselberg
1995, Grönberg 2004 och Røyneland 2005). Man kan även kombinera t.ex.
kvantitativ variationsanalys med samtalsanalys, t.ex. Lappalainen (2004) och
Sandström (2010). På senare tid har rent kvalitativa studier gjorts inom bl.a.
interaktionell dialektologi, se t.ex. Bockgård & Nilsson (2011). Forsknings
grenen kan sägas ligga i skärningspunkten mellan sociodialektologi och inter
aktionell lingvistik. Man ser bruket av dialekt- respektive standardvariant som
interaktionellt motiverat. (Se vidare i kap. 10.) Tendensen idag är att man
kombinerar olika metoder. Nordberg (2011:235) beskriver detta på följande
sätt: ”Numera arbetar de flesta goda undersökningar med både grupp- och
individdata, med en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder som
tillämpas på både mätbara och icke mätbara egenskaper”. Han lyfter fram sam
spelet mellan kvantitativa och kvalitativa data och ser en utveckling som ”går
mot en integration av de båda angreppssätten” (a.a. s. 236).
En tydlig sammansmältning av dialektologi och sociolingvistik finner man
förstås i sociodialektologin. Flera av ovan nämnda studier skulle kunna ges
epitetet sociodialektala. Inom denna disciplin inkorporeras såväl den sociala
som den geografiska miljö där dialekter talas. Här betonas inte minst de yttre
ramarna för hur dialekter påverkas i ett föränderligt samhälle och demografiska
och sociopolitiska faktorer som mobilitet, migration och infrastruktur står ofta i
fokus. En huvudtanke är att dialekter förändras och att dialekter som på olika sätt
Synen på kön har t.ex. kritiserats för att vara alltför förenklad. Idag framhålls i högre utsträckning
skillnader inom gruppen män och gruppen kvinnor, liksom behovet av att tydligare skilja på socialt
och biologiskt kön. Se t.ex. Nordenstam 2003, Grönberg 2004, Sundgren 2004 och Ohlsson 2007
med hos dessa anförd litteratur.
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är relaterade till varandra påverkas av konvergens och divergens. När dialekter
konvergerar kommer skillnaderna dialekterna emellan att minska och när de
divergerar ökar skillnaderna (Hinskens, Auer & Kerswill 2005). (Mer om detta
i 2.3.) Förändringsprocesserna kopplas på olika vis till samhälleliga fenomen
som kan åskådliggöras såväl kvantitativt som kvalitativt. Nedan fördjupas detta
perspektiv men först ska förhållandet dialekt–standard tas upp till belysning.

2.2 Förhållandet dialekt–standard
Den tydligaste förändringen av dialekter är den som utgör den gradvisa för
skjutningen mot standardspråket och som pågått i såväl Sverige som i stora
delar av Europa under åtminstone 1900-talet om än med olika hastighet i olika
områden. Denna förskjutning är en av anledningarna till att begreppet dialekt
inte är alldeles enkelt att hantera. På 2000-talet när de geografiska språkliga
skillnaderna är mycket mindre än de var i mitten av 1900-talet och ännu
tidigare, behöver begreppet få en annan innebörd än det tidigare haft, alternativt
en annan term hittas. Den modell som använts för svenskt vidkommande de
senaste decennierna för att beskriva vad man vetenskapligt avser med dialekt är
hämtad från Dahlstedt (1978, 1979). Han definierar svenska språkvarieteter i
genuin dialekt, utjämnad dialekt, regionalt riksspråk och neutralt riksspråk utifrån
kriterier på olika lingvistiska plan – prosodi, fonologi, morfologi, grammatik
och lexikon. I tabell 1 återges Dahlstedts teoretiska modell, något förenklad, för
hur de olika varieteterna kan indelas (Dahlstedt 1978).
I Dahlstedts modell är den genuina dialekten tydligast avgränsad. Genuin
dialekt skiljer sig från utjämnad genom att uppvisa lokala varianter på samtliga
språkliga plan utom vad gäller lexikon och grammatik, där varianterna också
har eller kan ha regional räckvidd och beskrivs som en varietet som ”på alla
nivåer [har] en egen grammatik, ofta påfallande fast och sammanhängande”
(Dahlstedt 1979:46). Den har en ”starkt begränsad räckvidd” och anses vad gäller
vissa områden vara svår eller omöjlig att begripa för riksspråkstalare. Utjämnad
dialekt beskrivs stå riksspråket betydligt närmare men ”behåller vissa särdrag
på olika nivåer i grammatiken och i ordförrådet”. Den uppfattas vara mindre
enhetlig och beskrivs som ”mer flytande med en större men oklar geografisk
räckvidd”. Regionalt riksspråk anses vara regionalt på prosodisk och fonologisk
nivå men skillnaderna mellan utjämnad dialekt och regionalt riksspråk inte är
särskilt tydliga:
Det regionala riksspråket behåller bara få och i regel mycket lättförståeliga regionala
drag, främst i prosodin (språkmelodin) och vissa böjningsmönster såsom uppsvenska
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Tabell 1. Modell för indelning av svenska språkvarieteter enligt Dahlstedt (1978)
Prosodi
Neutralt
riksspråk
Regionalt
riksspråk
Utjämnad
dialekt
Genuin
dialekt

Fonologi

Morfologi

Lexikon

Grammatik

enhetlig

enhetlig

enhetligt

regional

regional

regional

enhetligt
(i princip)

enhetlig

regional

i huvudsak
enhetlig
enstaka
regionala drag

enstaka
regionala drag

lokal

lokal

lokal

regionalt och
lokalt

regional

regional

regionalt

regional

-er i pl. av första deklinationen, t.ex. flicker ’flickor’, och -a i pret. i första konjugationen,
t.ex. kasta ’kastade’ […]. Också i den segmentella fonologin förekommer enstaka
påfallande särdrag i regionalt riksspråk, såsom sydsvenskt bakre r […]. (Dahlstedt
1979:46f.)

Dahlstedt (1979:48) påpekar själv att gränsen mellan just distinktionerna ut
jämnad dialekt och regionalt riksspråk är svår att dra. Han frågar sig exempelvis:
”Hur omfattande diftongering bör vi ’tillåta’ i skåningarnas sydsvenska innan
vi klassar den som dialekt?” Oavsett hur man vill tolka förhållandet mellan
utjämnad dialekt och regionalt riksspråk kan man konstatera att det som Dahl
stedt benämner genuin dialekt inte alls förekommer i vårt 2000-talsmaterial.
Endast våra informanter i inspelningar från 1950- och 1960-talet kan beskrivas
som s.k. genuina dialekttalare. Vi har dock valt att inte alls använda bestäm
ningen genuin. När Grönberg (2004:10ff och 29) diskuterar dialektbegreppet
framhåller hon det olyckliga i att benämna den mest dialektala nivån genuin
eftersom detta ger uttryck för en värdering och väljer istället att använda termen
traditionell dialekt (se också I-L Pedersen 2000). Dahlstedts terminologi har
redan tidigare modifierats, t.ex. av Thelander (1996:173f ). Han använder samma
nivågruppering som Dahlstedt när han vill åskådliggöra ett slags ”struktur i
det svenska språklandskapet” men med termerna lokal dialekt, regional dialekt,
regionalt standardspråk och neutralt standardspråk, se också Edlund 1994. Vi an
vänder i denna bok, likt Grönberg, traditionell dialekt för det som Dahlstedt
kallar ”genuin dialekt” och Thelander ”lokal dialekt”.
Att struktureringen i nivåer snarast bör ses som ett kontinuum är tämligen
givet men nämns inte alltid explicit, se dock t.ex. Andersson (1985:62) och
Edlund (2003:13). Grönberg (2004:10) poängterar att det handlar om en
glidande skala ”där den traditionella dialekten befinner sig på den ena extremen,
standardspråket på den andra och olika stadier av utjämnad dialekt och regional
standard däremellan”. Hon beskriver även den mera komplexa bild av dialektala
varieteter som hennes material uppvisar.
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De varieteter som västsvenska ungdomar talar under 1990- och 2000-talet
låter sig inte enkelt inordnas i den gruppering av varieteter som formulerades
på 1970-talet. Detta är också i enlighet med hur sociodialektologer över hela
Europa uppfattat den språkliga situationen de senaste decennierna. Dessa har
valt att använda termen dialekt ”to refer to a language variety which is used
in a geographically limited part of a language area in which it is ’roofed’ by
a structurally related standard variety” (Hinskens, Auer & Kerswill 2005:1).
Att termen i vetenskapliga sammanhang inte längre främst anses referera till
traditionell dialekt blir än tydligare när Auer (2005:8) poängterar att begreppet
dialekt också inkluderar regionala och urbana varieteter (se kap. 1).
Man kan alltså konstatera att den dialektutjämning som skett under de
senaste decennierna påkallar en annan syn på begreppet dialekt än den som
Dahlstedt formulerade utifrån den språkliga variation som han fann i Sverige
under 1970-talet. Vi återkommer till detta i vårt avslutande kapitel 11. Men
också begreppet riksspråk, eller den term som numera föredras – standardspråk –
behöver diskuteras. På samma sätt som dialekt ofta definieras genom att kontras
teras mot standardspråk ser man att standardspråk definieras gentemot dialekt,
t.ex. ”högprestigevarieteten, framför allt i tal och i motsats till dialekter och
sociolekter” ( Josephson 2004:159). Såväl hos Josephson som i flera andra texter
framgår att standardspråket är ett svårdefinierat och vagt begrepp. Thelander
(1996:166) kallar det t.ex.”något av en konstprodukt”, vilket kan tolkas som att
han menar att det rör sig om en typ av ideal talspråksnorm, som sällan påträffas
i vanliga samtalssituationer. Teleman (2003:94ff ) som beskriver utvecklingen av
det s.k. rikstalspråket, skriver att man föreställde sig detta ”idealt som ett språk
varmed talaren inte röjde geografisk eller social hemvist [---]. I princip var det
detta språk som skulle användas i riksdagen, i radion, i akademiska föreläsningar,
i politiska tal, vid diktuppläsning, i filmen och på teatern.” (a.a. s. 102). (Se även
Widmark 2000:19–44 och Thelander 2009.)
Dahlstedts 1970-talsdefinition av den neutrala nivån i den teoretiska mo
dellen ovan löd: ”Det helt neutrala riksspråket slutligen, såsom t.ex. det tradi
tionella scenspråket, uttalas lika, har enhetlig grammatik och enhetligt ordför
råd över hela landet, förstås av alla och innebär att man inte kan fastställa den
talandes geografiska ursprung med ledning av hans språk” (1979:47). Likaväl
som att ifrågasätta huruvida termen dialekt kan ha samma definition idag som
på 1970-talet kan man fråga sig om termen standardspråk kan ha det. Detta går
vi dock inte närmare in på. Men här ska nämnas att ett stort europeiskt forskar
nätverk intresserar sig för utvecklingen av standardspråk, Standard Language
Ideology in Contemporary Europe, se Kristiansen & Coupland (2011).
När vi använder begreppet standard(språk) avser vi det som idag kan betraktas
som en överregional neutral form där man inte kan avgöra varifrån en talare
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kommer. Däremot ser vi inte standardspråk som något helt enhetligt begrepp.
Vi har t.ex. valt att se pluraländelsen -er (flicker ’flickor’) som en slags standard
språklig variant till -or, och -de-lösa preteritumformer som variant till former
med -de (cykla–cyklade). Dessa anser t.ex. Dahstedt vara regionala standard
varianter. I vår analys av olika nya varianter har vi också valt att karaktärisera
vissa som nya standardspråkliga varianter trots att de inte brukar beskrivas som
sådana utan t.ex. som ungdomsdrag, se kap. 5. Vi förhåller oss därmed till ten
denser som pekar mot att vissa s.k. ungdomsdrag efter en längre tid inte längre
är ungdomsdrag utan frekvent ingår bland 40–50-åringars språkbruk.

2.3 Dialektförändring
Den språkliga förändring som innebär att standardspråkliga varianter tar över
på bekostnad av olika dialektala beskrevs i kapitel 1 som en av detta arbetes ut
gångspunkter. Att variationen både inom dialekter och mellan dialekter minskat
under 1900-talet och att standardvarianter blivit vanligare och vanligare är den
förändring som satt tydligast spår under denna tid. Men det är givetvis inte en
självklarhet att standardspråket i alla lägen tar över och att vi i framtiden har att
räkna med en total dialektförlust. Dialektförändring kan ske på många olika vis.
I studiet av dialekters förändring har begreppet ackommodation och ackom
mo
dations
teori frekvent använts (se t.ex. Mæhlum 1992:109ff, Sund
gren
2004:45f ). Ackommodation innebär på ett mikroplan att människor i direkt
kontakt tenderar att språklig anpassa sig till varandra, antingen genom att visa
någon typ av samhörighet eller något slags avståndstagande, dvs. att man endera
konvergerar eller divergerar (Giles & Smith 1979). Konvergens innebär att man
närmar sig den andres sätt att uttrycka sig så att man språkligt liknar varandra
mer medan divergens innebär motsatsen, alltså att man språkligt liknar varandra
mindre. Detta kan i en konvergenssituation innebära att i närkontakt mellan en
standardspråklig person och en dialekttalande kommer den dialekttalande att
anpassa sig till den standardspråkstalande och avstå från sina egna dialektala
varianter.5 En annan situation som också leder till en språklig anpassning
handlar om två talare av olika dialekter; den ene använder drag ur den andres
dialekt och därmed överger drag ur den egna dialekten. En divergenssituation
skulle istället innebära att man framhäver drag ur sin egen dialekt och därmed
markerar ett slags språkligt avstånd.6 Språkliga förändringar på samhällelig nivå
Detta beskriver en situation där standardspråket har status. I princip kan ju också den standard
språklige anpassa sig efter den dialekttalande, t.ex. som en följd av omvänd prestige.
6
Observera att det i hög grad handlar om undermedvetna val av språkliga strategier. Dessa är
5
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startar, som Auer och Hinskens påpekar, genom att individer i samtal med var
andra ackomoderar:
The model predicts that in those communities in which dialect convergence takes
place, interpersonal ackommodation should be observed as well, and in the same
linguistic variables that undergo linguistic change. (Auer och Hinskens 2005:343f.)

Ackommodationen måste ses i förhållande både till en talares identitet och språk
varieteters status. Att standardspråket har status är odiskutabelt även om det
inte absolut innebär att detta är regel i alla konstellationer. Standardspråket har
öppen prestige medan dialektala varieteter snarare har dold prestige som i vissa
sammanhang kan vara nog så statusfyllda. Men en person kan ju också förhålla
sig språkligt olika i skilda talsituationer. Man kan likaväl tänka sig en situation
då individen samtalar med en standardspråklig person och ackommoderar med
denna som då individen samtalar med en dialekttalande person och ackom
moderar med denna. När det handlar om samtalsdeltagare med olika dialekter
blir det ännu tydligare att prestige och status måste diskuteras och ses i för
hållande till en individs identitet. Om någon har en stark lokal identitet och
t.ex. är lojal med hembygden kan detta få som följd att hen är mer benägen att
också välja lokalt dialektala språkliga former. Kontinuitet och förändring av dia
lekter kopplat till lojalitet med hemorten har bl.a. behandlats av Eriksson 2001,
2005, Røyneland 2005, Skjekkeland 2009 och Sandström 2010. För en utförlig
beskrivning av teorier och forskning om språk och identitet, se t.ex. Sjekkeland
2009 kap. 1.7. och där anförd litteratur. Även Sundgren (2002) lyfter fram lokal
identitet som en förklaring till den språkliga stabiliteten i Eskilstuna.
Olika individer kan förhålla sig på olika sätt i en språklig situation och
samma individ kan också växla beroende på samtalsistuation. Man kan antingen
konvergera eller divergera med sin samtalspartner, s.k. kortvarig ackommodation
(eng. short-term accommodation). Men förändringar i dialekter uppkommer ju
inte genom en enskild individs språkliga val utan genom att många individer
förhåller sig på samma sätt under en längre tidsperiod. Härigenom uppkommer
s.k. långsiktig ackommodation (eng. long-term accommodation). Då handlar det
om resultatet av en längre process där språkliga varieteter under vissa speciella
betingelser förändras av en längre tids konvergens eller divergens. Exempelvis
kan en dialekt sägas ha konvergerat med standardspråket och därmed förlorat
många av de dialektala egenheter den tidigare hade. På så vis utjämnas en
dialekt (Hinskens, Auer & Kerswill 2005:5ff ). Dialekterna inom en region kan
också i vissa avseenden konvergera med standardspråket men i andra divergera
således svåra att komma åt genom direkt dokumentation. För ytterligare utveckling av problemen
med att undersöka de underliggande skälen till språklig anpassning se Mæhlum 1992:111f.
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med detta så att regionala varieteter uppkommer, regionalisering. Ytterligare
ett annat språkligt resultat kan uppkomma efter en längre tids kontakt mellan
olika dialekter genom att olika typer av dialektblandning uppstår. I det följande
beskrivs utjämning, regionalisering och dialektkontakt närmare. Det handlar
inte om helt skilda processer utan snarare om skeenden som liknar varandra och
som hänger ihop. Begreppet dialektmarkör tas upp i avsnittet om utjämning och
i avsnittet om dialektkontakt begreppet omtolkning.

2.3.1 Utjämning

Dialektutjämning minskar skillnader mellan de olika språkliga system som
är involverade i processen. Som titeln på boken antyder är dialektutjämning
för oss en övergripande process som kan jämställas med dialektförändring. De
förändringar som vi kommer att redovisa är ju framför allt sådana som minskar
skillnaderna mellan de undersökta dialekterna och standardspråket. Samtidigt
används begreppet utjämning också om alldeles konkreta skeenden. Reduktion
av andelen markerade former liksom av antalet olika morfologiska former
betraktas som utmärkande för utjämning (Trudgill 1986:98ff ). Processen där
antalet morfologiska former minskar kan också kallas förenkling, eftersom denna
leder till större regelbundenhet i formbruket och medför att olika böjnings
paradigm krymper (a.a. s. 103).7
Termen markerad kan användas övergripande om språkliga drag som på
olika sätt sticker ut i sitt sammanhang. Trudgill nämner t.ex. former som är
ovanliga (a.a.). Sundgren (2002:271f ) använder termen om ”egenskapen att vara
påfallande eller som lätt uppmärksammas, antingen när det gäller lingvistisk
form, frekvens eller sociolingvistiskt värde”.8 Hon framhåller att det är svårt att
gruppera olika varianter efter hur påfallande de är på en skala men graderar sina
undersökta varianter i mer eller mindre markerade/påfallande/framträdande. Vi
använder termen markerad på samma sätt som Sundgren.
Det är inte alltid självklart ur vilket perspektiv ett dialektdrag ska betraktas som
påfallande eller lätt att uppmärksamma. Är det påfallande för den som talar en viss
dialekt eller för den som talar en annan dialekt eller för standardspråkstalaren?
En utanförstående iakttagare kan exempelvis uppfatta ett långt slutet ö framför
Termen förenkling bör dock användas med försiktighet eftersom den kan föra tankarna till
värderande aspekter (Trudgill 1986:103, Røyneland 2005:41).
8
Sundgren använder inte termer som sterotypes, markers eller indicators för att gradera hur fram
trädande ett drag är. Skillnaden mellan dessa handlar bl.a. om graden av medvetenhet om att ett
visst drag är framträdande på ett eller annat sätt (Trudgill 1986:10, Labov 1972:314f och Labov
1994:78). Sundgren (2002:60) skriver att hon med markerad avser ungefär detsamma som Trudgill
(1986:11) avser med salience.
7
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r i västgötskan som ytterst påfallande eftersom det både tydligt avviker från
standard och uppträder ofta. Den dialekttalande själv tycks ofta omedveten om
sitt ö-uttal och kanske inte alls hör skillnad på standarduttalet och det väst
götska. Däremot är många västgötar medvetna om uttalet av det bakre r:et, den
s.k. götamålsskorrningen, och vet att det idag har låg status. Vilka varianter
som mer eller mindre medvetet väljs bort i en talsituation är förstås i hög grad
beroende av att talaren vet om att detta är dialektala varianter. Att så är fallet har
t.ex. konstaterats av K. M. Pedersen som just har undersökt informanters med
vetenhet om sin dialekt (1997:233f ). Pedersen menar att om dialekttalarna är
omedvetna om att en viss dialektform används medverkar detta till att formen
blir mer resistent i en förändringsprocess. Hon skriver: ”Informanterne skifter
ikke bevidst dialektformene ud med rigsmålsformer, for de ved ikke, at de
bruger dialektformene. Hermed ikke sagt, at de mindre bevidste former ikke
kan udskiftes. Det kan de naturligvis, men udskiftningen sker i et langsommere
tempo” (a.a. s. 237).
Markerade former måste dock inte försvinna i en förändringsprocess. Att
vissa former är tydligt framträdande kan förvisso leda till att de undviks, så att
de på sikt försvinner. Men det kan också få motsatt effekt, nämligen att man
väljer att använda formen, se t.ex. Hinskens 1996:17f. Härigenom kan man ge
uttryck för lokal lojalitet. Då får formen rollen av att vara lokal markör. Sund
gren (2004:138f ) ger från Eskilstuna exemplet i-supinum (t.ex. köpi ’köpt’),
som å ena sidan undviks av vissa grupper eftersom det så tydligt avviker från
standardspråket, men som å andra sidan föredras av vissa grupper som där
igenom markerar sin lokala tillhörighet.
På sikt kan markerade drag som inte försvinner komma att bli det Sandström
(2010:368) kallar dialektmarkörer, dvs. ”ett språkdrag som används (medvetet
eller omedvetet) av dialekttalare för att uttrycka dialektal identitet, dialektalitet”.
Dessa språkliga drag förknippas så starkt med en viss dialekt att de kan användas
för att språkligt markera tillhörighet och solidaritet med platsen där dialekten
hör hemma. En talare kan därmed välja att använda dessa drag för att framhäva
sin språkliga tillhörighet och markera sin identitet, och på så vis förstärka sin
dialektalitet (a.a. s. 56). Vi använder i vårt arbete dialektmarkör på samma sätt
som Sandström.

2.3.2 Regionalisering

Nära relaterad till utjämning är regionalisering, som kan beskrivas som en
process som leder till att de mest lokala formerna i en dialekt försvinner och
att standardformer tar över medan former som har större regional utbredning
överlever. Thelander beskriver denna process utifrån material från Burträsk:
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Dialektutjämning behöver inte vara en process som på en enda front drabbar alla
dialektdrag så att dessa i samma utsträckning får ge plats åt en kontinuerligt växande
proportion av riksspråksvarianter. Utjämningen tycks snarare ske steg
vis genom
att nya språknormer utbildas som kombinerar riksspråkliga motsvarigheter till de
mest lokalpräglade dialektformerna med sådana dialektvarianter som redan har bred
regional förankring. (Thelander 1979:121.)

Ett rent konkret exempel på hur regionalisering kan gå till ska här ges utifrån
Thelander 1996:172. En utpräglat lokal dialekttalare i Burträsk kunde t.ex. säga
dem vara int dum. Talaren använder dem som subjektsform där standardspråks
talaren skulle välja dom, vara som plural presensform för standardspråkligt är,
negationen int för ’inte’ och oböjt predikativ dum för standardspråkligt plural
kongruensböjt dumma. Både dem och vara är exklusivt nordvästerbottniska
drag medan int och oböjd predikativ är vanliga drag i norrländska dialekter.
De speciella nordvästerbottniska dragen försvinner i en regionaliseringsprocess
medan de norrländska består och det som blir kvar är dom är int dum. De tradi
tionella dialektdrag som kvarstår genom den utjämnande processen är alltså de
vars utbredning täcker en större geografisk yta. Dessa kan därmed sägas ingå i
en regional standardvarietet.9 Se också Trudgill 1986:91ff.

2.3.3 Dialektkontakt

När människor som talar olika dialekter – men varandra närliggande såväl i
språklig som geografisk bemärkelse – har täta kontakter under en längre tid, kan
flera typer av dialektkontakt uppstå. På sikt kan dessa innebära att dialekterna
förändras. Ett slags blanddialekter i dialektala gränstrakter har av Chambers &
Trudgill (1998:110) beskrivits med termerna mixed och fudged lects. Uttalet av en
och samma vokal i en mixed lect kan t.ex. blandas så att både det uttal som hör
hemma i den ena dialekten och det som hör hemma i den andra förekommer. I
en fudged lect används ingetdera av uttalet från de båda varandra närliggande
dialektområdena utan istället används ett uttal som fonetiskt ligger någon
stans mellan dessa uttal. En tredje variant som nämns är scrambled lect, som
avser en varietet där såväl mixed som fudged lects kan förekomma (Chambers
& Trudgill 1998:116f, se också Trudgill 1986:60ff ). Trudgill (1986:62f ) tar
också upp s.k. interdialekt, där dialektkontakt lett till att en form väljs som inte
härstammar från någon av de två olika dialekterna i kontakt. Den stora variation
som uppstår i en dialektblandningssituation (”dialect mixture situation”) och i
Också en annan nordnorrländsk dialekt, Norsjömålet, som undersökts uppvisar samma regio
naliseringstendenser. Westerberg (2004:163) skriver att de dialektala drag som i denna dialekt är
gemensamma med den regionala dialekten är de drag som är stabilast.
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den fortsatta ackommodationen i ”face-to-face”-kommunikationen kan, enligt
Trudgill, resultera i nya dialekter. Dessa formeras via s.k. koinéization, en process
som tar sin utgångspunkt i just språkblandning men som i likhet med dialekt
utjämning också kan beskrivas i termer av förlust av markerade former och en
minskning av antalet olika böjningsmönster (Trudgill 1986:83–126).
Som ett resultat av intensiv kontakt mellan människor med olika dialektala
varieteter kan således en ny varietet uppstå, en koiné. Denna beskrivs av Siegel
(1985; här refererad via Hinskens, Auer & Kerswill 2005:11) som en integrering
och förening av olika varieteter. Termen koinesering har också använts om
den språkliga process som uppstår i nya miljöer dit människor flyttat från
olika dialektområden (men från samma språkområde). Koiné beskrivs i detta
sammanhang vara ett slags blandat kompromisspråk som uppkommit genom
tre processer ”mixing, leveling, and simplification” (Kerswill 2008:672). Koiné
har också beskrivits utgöra en kompromiss mellan olika dialekter där de mest
utpräg
lade och markerade dragen försvunnit (Berruto 1995:226f, här via
Hinskens, Auer & Kershwill 2005:11).10
När Trudgill (1986) diskuterar dialektkontakt lyfter han fram det faktum att
vissa varianter som härstammar från de i kontaktsituationen inblandade tradi
tionella dialekterna kan leva kvar i den nya dialekten men få en förändrad inne
börd. Han kallar detta reallocation ”such that variants originally from different
regional dialects may in the new dialect become social-class dialect variants,
stylistic variants, areal variants, or in the case of phonology, allophonic variants”
(a.a. s. 126). Begreppet reallocation används efter viss modifiering av Andersson
(1994:280ff ). Han betraktar göteborgskans etablering i slutet av 1800-talet
som en följd av en koineseringsprocess. Andersson väljer de svenska termerna
omtolkning och/eller språklig värdesättning (s. 280). Han definierar omtolkning
som ”att ett visst fenomen ges en ny roll eller en ny funktion” i den nya dialekten
och han för fram värdesättningen som ytterligare en viktig aspekt som ingår
i reallocation. De exempel som ges handlar om hur ett visst drag får ett visst
socialt och/eller stilistiskt värde ”när detta speciella uttal, ord, konstruktion eller
vad det kan vara fått detta värde, så har dess plats i det dialektala språksystemet
etablerats. Det har fått sin roll inom systemet och lever vidare i kraft av denna
I detta sammanhang hänvisas också till Sobrero. Denne beskriver utifrån italienska förhållanden
en typ av koiné, som tycks likna den situation som vi funnit i Stenungsund. Koiné definieras som
”a variety based on the dialects of big centers, which, as a result of its spread, has given birth to
regional dialects, or more precisely, to dialectal koinaí” (Sobrero 1996:106). En s.k. aktiv koiné
sprider sig från ett starkt urbant centrum ”into the neighbouring territory”. Exempel som ges är
”the spread of Milanese (or Neapolitan) well beyond the administrative limits of the Milan munic
ipality (or the Naples municipality); it is an old and typical phenomenon, caused by the power of
attraction of the big urban center” (a.a. s. 107).
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roll – prestige eller förtäckt prestige, förnämt eller tufft, formellt eller vardagligt”
(s. 289f ).11 Kotsinas ger också exempel på flera omtolkningar i stockholmskt
ungdomsspråk även om inte denna term används. Där framhålls att ungdomar
inte utan vidare tagit över tidigare generationers uttalsdrag. Det s.k. lantliga
uttalet av öppet långt ä och ö har enligt Kotsinas fått en ny konnotation: ”ung
stockholmare”. Också frikativa i och y antas ha genomgått en omdefiniering när
de först kom in i stockholmskan. (Kotsinas 1994:117.)
Vi använder i likhet med Andersson termen omtolkning och innefattar i
denna den förändrade värderingen.

2.4 Förändring i verklig tid och skenbar tid
Studier av språkförändringar kan göras i såväl verklig som skenbar tid. För att
kunna studera förändringsprocesser i verklig tid behöver man jämförbara data
från ett och samma språksamhälle vid två olika tidpunkter. Studier i skenbar tid
är synkrona undersökningar där språket i olika åldersgrupper jämförs. Denna
metod är av förklarliga skäl mera användbar än den som avser verklig tid då
materialet kan samlas in vid en tidpunkt. Olika åldersgrupper representerar
olika tider och den variation som kan avläsas mellan åldersgrupperna ses
som en pågående språkförändring. Man kan visserligen inte förutsätta att det
handlar om en förändring bara för att yngre språkbrukare talar på ett sätt och
äldre på ett annat. Det skulle ju kunna handla om en åldersgradering, dvs. att
språkbrukare går igenom samma språkförändring generation för generation.
(Sundgren 2002:63ff och där anförd litteratur.) Exempelvis har Thelander
(1982:54) beskrivit en tendens hos medelålders att tala mer standardspråkligt
än de gjorde när de var unga (s.k. åldersprogression).
Studier i verklig tid förutsätter alltså att det gått en ansenlig tid mellan den
ena datainsamlingen och den andra så att verkliga förändringar i språket kan
undersökas. Också om detta krav uppfylls kan givetvis problem återstå. Data
som finns från en tidigare undersökning motsvarar kanske inte de krav som ställs
på moderna kvantitativa undersökningar. (Chambers & Trudgill 1998:149ff.)
Bör man undersöka samma individers språk i en s.k. panelundersökning eller
helt nya talare valda efter samma principer som vid den första undersökningen,
s.k. trendundersökning? Sundgren skriver:
En panelundersökning visar individuell förändring, men de individer man får tag på
är inte lika representativa för språksamhället vid den andra tidpunkten som de var
11

Se också Kerswill 2008:672.
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vid den första. Vid en trendundersökning blir talarsamplet vid det andra tillfället lika
representativt för samhället som det första talarsamplet var vid det första tillfället.
En trendundersökning visar förändringar mellan generationer och i språksamhället i
stort. (Sundgren 2002:66.)

Vi jämför i vår undersökning sex inspelningar från 1948–1967 – gjorda med
syftet att dokumentera mycket dialektala informanter – med sju inspelningar
från 2005–2008. Också dessa nutida informanter valdes framför allt för att de
betraktades som mycket dialektala (med 2000-talets mått mätt). De är också,
åtminstone delvis, i samma ålder som arkivinformanterna och från samma
områden och kan sägas utgöra ett tämligen jämförbart sampel. I det nyinspelade
materialet återfinns en informant som också spelades in som 17-åring 1961.
Då antalet informanter inte är så stort och inte heller fullt ut matchar varandra
gör vi varken anspråk på att kalla undersökningen trend- eller panel-, men vi kan
konstatera att vårt tillvägagångssätt har inslag av bådadera. Språklig förändring
i skenbar tid undersöks också på så vis att de 69 inspelningarna med ungdomar
på 2000-talet jämförs med ovan nämnda äldre generation. Förändring i skenbar
tid belyses även i de stenungsundska inspelningarna med informanter i olika
åldersgrupper. De olika materialen som ingår i vår undersökning liksom hur vi
går till väga när vi jämför dem redovisas i nästa avsnitt.

2.5 Olika frågor, olika material, olika metoder
Vi studerar olika material ur flera infallsvinklar. Exempelvis analyserar vi både
en handfull gamla inspelningar, gjorda kring 1950 med informanter födda i
slutet av 1800-talet och utvalda enligt de dialektologiska urvalsprinciper som då
gällde, och ett stort dagsaktuellt material med nära hundra tonåringar utvalda
enligt sociolingvistiska principer. De båda olika typerna av material ger olika
förutsättningar för analysen.
Vår målsättning har varit att i möjligaste mån undersöka alla de förekommande
standardavvikande varianterna i materialet. Vi vill beskriva hur dialektala infor
manterna är snarare än att lyfta fram olika gruppers val av standard- eller icke
standardvariant av olika variabler. Därför har vi fokuserat på bruket av antal
olika dialekt
varianter och därigenom mätt individers grad av dialektalitet.
Främst har vi noterat om en individ har eller inte har belägg på de aktuella
variablernas dialektala (och i ungdomsmaterialet nya) variant. De övergripande
val vi gjort beskrivs i detta kapitel; i vissa fall utvecklas våra överväganden i de
enskilda kapitlen.
För att belysa hur traditionell västgötska förändrats i verklig tid de senaste
50–60 åren har vi valt sex informanter inspelade 1948–1967. Dessa inspel
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ningar benämns fortsättningsvis arkivinspelningar.12 Informanterna benämns
arkivinformanter. Inspelningarna analyseras och jämförs i första hand med sex
inspelningar gjorda 2005–2008 med vuxna västgötska informanter. Vissa av
dessa intervjuer gjordes innan projektet startade i syfte att just dokumentera
traditionell dialekt på 2000-talet. Informanterna kommer från samma orter
som arkivinformanterna eller från närliggande orter. De är såväl landsbygdssom stadsboende och utgörs av tre män och tre kvinnor.
Dagens dialektsituation åskådliggörs främst genom ungdomars språk. Med
undantag för Skärhamn, där endast fyra gymnasister spelades in, har 10–13 ton
åringar spelats in på varje undersökningsort, sammantaget 97 individer. De 69
västgötska ungdomarna analyseras på såväl grupp- som individnivå. Vi noterar
hur många olika dialektdrag respektive nya drag varje informant gör bruk av,
och i vad mån de växlar i bruk av dialektal respektive ny variant och standard
variant. Bruket av dialekt- respektive nya varianter relateras till ett flertal språk
externa variabler.
De 28 bohuslänska ungdomarnas språk analyseras endast på gruppnivå. Fokus
ligger på bruk av dialekt- respektive ny variant och andelen standardbelägg har
endast undantagsvis noterats. Några vuxna bohuslänska informanter undersöks
också. Samtliga bor i Stenungsundstrakten. De spelades in i ett senare skede
av arbetet eftersom vi ansåg det vara viktigt att i detta område tydligare kunna
belysa eventuella skillnader i de äldres och de ungas språk. (Mer om detta i kap.
7.) I 2.6 och 2.7 redovisas undersökningsorterna och informanterna närmare.
Vi analyserar också en handfull egeninspelningar som några av våra infor
manter gjort i olika sammanhang. Ungdomarna har gjort inspelningar i vardag
liga situationer när de talar med sina kompisar. Härigenom kan vi belysa frågan
om de unga informanterna anpassade sitt språkbruk till intervjusituationen; de
spelades ju för det första in i skolmiljö och för det andra i samtal med främmande
forskare. (Om påverkan från intervjuaren och observatörens paradox, se Labov
1972.) Även två vuxna har bidragit med egeninspelningar, en man från Skara
trakten och en kvinna från Skärhamn.13 Båda har i den ena situationen en relativt
standardspråklig samtalspartner och i den andra en relativt dialektal och vi kan
på så vis belysa hur informanterna ackommoderar med samtalspartner. Båda
Vi är givetvis medvetna om att informanternas dialekt inte kan sägas representera ett generellt
västgötskt språkbruk vid den här tiden men söker i någon mån kompensera representativitets
problemet genom att ur samlingarna välja inspelningar med både män och kvinnor, såväl lands
bygds- som stadsboende, och dessutom en ung informant. Trots detta är samtliga informanter
utom en från landsbygden. Om informanterna kan sägas representera en tid överhuvudtaget är det
snarare ett ännu äldre skede.
13
De vuxna som spelades in i Skärhamn har i övrigt inte mer än undantagsvis behandlats i
rapporten.
12
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inspelningarna med mannen från Skaratrakten redovisas i kapitel 3 och hans
båda varieteter bidrar därmed till att belysa dialektutjämning på individnivå. Men
genom analyser av egeninspelningar och i jämförelsen med intervjuer har vi också
ambitionen att söka förklaringar till variation i olika samtalssituationer. Detta görs
i kapitel 9 och då behandlas de båda inspelningarna igen. Vi söker också inter
aktionella mönster i materialet som kan bidra till tolkningen av en enskild individs
språkliga variation. Därför används samtalsanalytiska metoder i kapitel 10.
De unga informanter som spelades in besvarade även en ganska omfattande
enkät om bl.a. social och geografisk bakgrund där de angav födelseår, bostadsort,
om de flyttat under sin uppväxt, varifrån föräldrarna kom och vad dessa arbe
tade med. Men enkäten innehöll också frågor om fritidsaktiviteter, värderingar,
framtidsval ifråga om utbildning och boende etc. Enkäterna kom av flera skäl
inte att användas i särskild stor utsträckning. Vårt val att räkna informanternas
bruk i antal olika dialekt- respektive nya varianter är nämligen inte optimalt för
statistisk databearbetning. Zusanne Wagner redovisade i ett föredrag på Socio
linguistics Symposium 17 i Amsterdam i april 2008 vissa problem med statistik
program och framhöll att många variabler i kombination med låga frekvenser
är svåra att undersöka statistiskt. Enkätsvaren används dock i kapitel 6 där bl.a.
frågor om framtidsval berörs. Där beskrivs också några informanter lite mer in
gående och huvuddelen av informationen härrör från enkäterna.

2.6 Undersökningsorter
Inför valet av undersökningsorter gjordes ett par pilotundersökningar där
vissa viktiga fakta med utgångspunkt i den samhällsomvandling som skett
under 1900-talets sista hälft kartlades (Grönvall 2003 ms, Grönberg 2005 ms).
Industrialiseringen efter andra världskriget har bl.a. inneburit urbanisering och
omlokalisering av arbetskraft till tillväxtcentra men också en utflyttning från
vissa större orter och en slags suburbanisering. Vi använde oss i pilotunder
sökningen därför av push- och pullteori och av s.k. sårbarhetsindex (SIX).
Push- och pullteorin beskriver krafter som påverkar en individ att flytta. Pushfaktorer är negativa omständigheter som pressar till utflyttning och pull-faktorer
positiva omständigheter som lockar till inflyttning (Malmberg & Korpi 2000).
SIX är ett mått som Västsvenska industri- och handelskammaren presenterade
för kommunerna i Västra Götaland (Sårbarhetsindex 2004). Det är ett kvan
titativt redskap där sju faktorer vägs ihop för att ge ett mått på framtidsförut
sättningar i förhållande till ett riksgenomsnitt. Idén är att kommuners potential
för tillväxt är beroende av ett antal faktorer i växelspel som arbetskraft, kompe
tens, utbildning, företagande och befolkningsutveckling.
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Tabell 2. Undersökningsorter samt antal invånare i resp. ort, avstånd i km och restid till Göteborg
samt eventuell befintlig motorväg mellan orten och Göteborg
Antal invånarea

Avstand till
Göteborg i km

Motorväg till
Göteborg

Kinna

14 500

60

Borås

66 300 (103 400)

65

Trollhättan

44 500 (55 400)

75

45

Sollebrunn

1 400

70

72

Vara

3 800 (15 700)

100

60

Skara

10 800 (18 200)

130

110

Stenungsund

10 000 (24 300)

45

×

39

Uddevalla

30 500 (51 900)

90

×

73

Skärhamn

3 200

65

Restid kollektivt till
Göteborg i minb
100

×

55

92

a
Inom parentes anges antalet invånare i kommunen. Siffrorna härstammar från Wikipedia och avser
olika årtal, från 2005 till 2011.
b
Tiderna avser kortaste restid enligt tidtabellen (sommaren 2011) från ortens centrum till Göteborgs
centralstation.

De orter som vi valde var Trollhättan och Sollebrunn i den nordliga och
mellersta delen av gamla Älvsborgs län och Kinna och Borås i gamla Mark- och
Kindsområdet (se karta 1). I gamla Skaraborgs län valdes Vara och Skara och i
södra Bohuslän Stenungsund och Uddevalla. Under arbetets gång inkluderades
även Skärhamn. Av tabell 2 framgår antalet invånare på de olika undersök
ningsorterna, avstånd i kilometer till Göteborg samt hur lång restiden dit är om
man åker kollektivt. Dessutom anges om det finns motorväg från respektive ort
till Göteborg.
Borås och Trollhättan valdes eftersom båda är stora städer med 66 300 respek
tive 44 500 invånare och ligger ungefär lika långt från Göteborg, Borås 65 km
och Trollhättan 75 km, men i olika riktning. Det finns goda tågförbindelser och
restiden till Göteborg är 55 respektive 45 minuter. Borås hade ett SIX strax
över riksgenomsnittet och kunde karaktäriseras som en pullort med befolk
ningsökning, hög inpendling och en expansiv högskola med anknytning till det
regionala näringslivet. Trollhättan hade stora likheter med Borås, med bl.a. hög
inpendling och många arbetstillfällen, men ansågs ha färre pull-faktorer och
hade negativt SIX-värde.
Som bohuslänsk pendang till dessa båda städer valdes Uddevalla med 30 500
invånare, 90 km från Göteborg men endast drygt 30 km från Trollhättan. Udde
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valla hade negativt SIX-värde, marginell befolkningsförändring och relativt
låg utbildningsnivå. Vi valde också Stenungsund i Bohuslän eftersom orten
utmärkte sig med allra högst SIX och således ansågs ha de bästa framtidsförut
sättningarna av länets 51 kommuner. Stenungsund framstod också som en klar
pull-ort. Befolkningen där ökade stort med stigande villapriser som följd. Inoch utpendlingen var hög och kommunikationerna med Göteborg goda. Det
är 45 km mellan Stenungsund och Göteborg och motorväg hela vägen. Både
buss- och tågförbindelser finns. Tåget tar 39 minuter.
60 km från Göteborg ligger Kinna, som valdes som en kontrast till storstaden
Borås. Kilometermässigt är det närmare från Kinna till Göteborg än från Borås,
men bilvägen är till stor del 70-väg, och det finns inga direkttåg. Kinna hade
ett lågt SIX-värde och betraktades som en push-ort. Det fanns dessutom en
språklig grund för att välja just denna ort. Kinna ligger i gamla Marks härad
som av hävd ansetts ha en speciell dialekt, s.k. marbo.
Sollebrunn, som ligger i Älvsborgs län och utgör en del av Alingsås kommun,
valdes inte för att orten utmärkte sig på något särskilt vis, utan för att informan
terna här avvek från vissa språkliga mönster i Grönbergs studie (2004:335f ).
Därtill valdes Vara och Skara i gamla Skaraborgs län, 100 respektive 130 km
från Göteborg. Vara är en liten industriort i jordbruksbygd med negativ befolk
ningsutveckling och låg utbildningsnivå, som låg på den undre halvan av SIXrankningen. Det går ett par direkttåg om dagen till och från Göteborg som
inte tar mer än 1 timma men i SIX-värdet beskrevs utpendlingen från Vara
som låg. Av alla de valda orterna hade Vara sämst villaprisutveckling. Skara har
historiskt sett varit centrum i Västergötland som biskopssäte och lärdomsstad
men har kommit att hamna i skuggan av Skövde och räknades som en push-ort
på den undre halvan av SIX-rankningen. Utbildningsnivån var låg, befolknings
tillväxten negativ, in- och utpendlingen låg och villapriserna låga i förhållande
till taxeringsvärdet.
Viktigt att framhålla i sammanhanget är att gymnasisterna på dessa gym
nasieorter inte alltid bor på själva orten utan också runt omkring i närområdet,
företrädesvis dock i samma kommun. Men i något fall finns också andra kom
muner representerade i materialet. Vi har exempelvis två informanter från
Grästorp varav en går i gymnasiet i Vara och en i Trollhättan. På stenung
sundsgymnasiet kom vi att spela in fem informanter från Tjörn. Dessa skilde
sig inte språkligt på något påtagligt sätt från övriga stenungsundsgymnasister
men fick oss ändå att börja fundera över ungdomsspråket på Tjörn och om
våra informanter var representativa också för en tjörnvarietet. Därför valde vi
att utöka undersökningen med ytterligare en ort och spelade in fyra ungdomar
på gymnasiet i Skärhamn. Enligt en lärare där uppfattades dessa som lite mer
dialektala än genomsnittet och de är på så vis särskilt utvalda för att kunna visa
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på en språklig bredd på Tjörn. De presenteras därför lite utförligare än övriga
ungdomar i kapitel 7.

2.7 Informanter och inspelningar
Som redan framgått har urvalet av informanter som ingår i våra olika typer av
material gjorts med olika utgångspunkter. Urvalet av arkivinspelningar och de
vuxna som spelats in på 2000-talet beskrivs kortfattat i 2.7.1. men informanterna
presenteras utförligare i kapitel 3. Ungdomsmaterialet beskrivs i 2.7.2. Vi har
skapat fiktiva namn för våra informanter och viss personlig information har
maskerats, så att de enskilda personerna inte ska kunna identifieras.

2.7.1 Urval för att beskriva och analysera dialektförändring

För att besvara frågan om dialekternas förändring har vi använt i första hand
två olika material: arkivinspelningar och inspelningar gjorda på 2000-talet med
vuxna personer i området. Vi analyserar sex västgötska arkivinspelningar. En
är från Örby i Marks härad i södra Västergötland, tre från Stenum och Skara i
centrala Skaraborgs län och två från Bäreberg i västra delen av Skaraborgs län,
inte så långt från gränsen till Älvsborgs län.
De informanter som benämns dagens vuxna i beskrivningen av dialekt
utjämning valdes för att geografiskt matcha arkivinformanterna. En informant
är från Örby, tre från Vara och Essunga, som inte ligger mer än en till ett par mil
från Bäreberg och två från Skara.
Förutom förändring i verklig tid mellan arkivinformanterna och dagens
vuxna beskrivs också skillnader mellan de båda informanterna i 2000-talsin
spelningarna som är över 60 år (benämns i texten 60+) och de informanter som
är mellan 40 och 50 år (benämns i texten 40+), alltså förändring i skenbar tid.
De västgötska gymnasisternas bruk av olika dialektvarianter utgör ett slags slut
punkt på en utjämningsprocess.

2.7.2 Urval för att beskriva och analysera dagens dialektsituation

För att besvara frågan om hur dagens dialektsituation ser ut har vi gjort inspel
ningar med nästan 100 ungdomar på nio olika orter i Västsverige. Både tjejer
och killar, på såväl studie- som yrkesinriktade utbildningar har spelats in.
Härigenom kan vi undersöka om dialekten varierar i olika områden, och om
den varierar med avseende på kön och socioekonomiska grupper. Vi låter alltså
de ungas språk reflektera dialektsituationen på 2000-talet.
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Flera nordiska studier har tidigare använt just ungdomsmaterial för att
beskriva samtida dialektalt talspråk och dialektutjämning, bl.a. Grönberg (2004)
och Røyneland (2005).14 Grönberg (2004:19) skriver att det är rimligt att tro
att gymnasieelever, till skillnad från de sannolikt mer lokalspråkiga högstadie
eleverna, ”närmar sig det språk de kommer att ha som vuxna, med större eller
mindre inslag av standardspråklighet” (se också Aniansson 1996 och Røyne
land 2001:90ff och där anförd litteratur). Nordberg (2007b:204) menar att kun
skap om tonåringars språkvanor är viktiga för att kunna göra förutsägelser om
framtida språkbruk. En klar fördel är dessutom att det rent praktiskt är förhål
landevis lätt att via gymnasieskolor rekrytera de informanter som krävs.
Att använda gymnasieprogram som utgångspunkt för socioekonomisk in
del
ning har gjorts tidigare, se t.ex. Wirdenäs (2002:263) och Grön
berg
(2004:21f ). Det gängse sättet är att utgå från föräldrarnas socialgruppstill
hörighet men Grönberg menar att hon genom gymnasieprogram indirekt får
tillgång till elevernas sociala tillhörighet. Flera studier har nämligen visat att
svenska elevers val av gymnasieprogram har samband med föräldrarnas utbild
ning och socioekonomiska status. Ju längre utbildning föräldrarna har desto
större är sannolikheten att en elev väljer ett studieinriktat program och vice
versa. (Grönberg a.st. och där anförd litteratur.) Vi valde att göra på samma sätt
men har till skillnad från Grönberg två och inte tre grupper. Elever på studie
inriktade program representerar således högre socioekonomiska grupper än de
på yrkesinriktade program.
På samtliga orter, utom i Skärhamn, gjordes fyra gruppintervjuer med 2–4
informanter. Av tabell 3 framgår för varje inspelningsort det antal informanter
som intervjuats och hur dessa fördelar sig på kön och studieprogram. Där finns
också angivet hur långa de olika intervjuerna är samt när de gjordes. Av de
sammanlagt 34 gruppintervjuerna är tre könsblandade grupper (en i Sollebrunn
och två i Trollhättan), i övrigt är alla gjorda med antingen tjejer eller killar.
Alla intervjuer utom de i Sollebrunn är gjorda på olika gymnasieskolor med
antingen elever på studieinriktade program eller på yrkesinriktade program.15
14
Labov pekade på 1990-talet på vikten av att undersöka ungdomars språk när man undersöker
språkförändring. Han kallade dem t.o.m. ”the leading edge in the process of sound change”
(1994:47).
15
Inför fältarbetena tog vi kontakt med svensklärare på de olika gymnasieskolorna. I vissa fall
hade projektmedlemmarna personlig kännedom om möjliga lärarkontakter eller också skrev vi
till ansvariga personer vid de olika skolorna, t.ex. rektor eller huvudlärare, och bad om förslag på
möjliga svensklärare att kontakta. Dessa ombads rekrytera informanter, upplåta lektionstid och
sörja för att vi hade tillgång till inspelningslokal. Lärarna informerades om projektet och syftet
med inspelningarna, och fick veta att vi sökte elever som helst skulle ha bott i området sedan
åtminstone mellanstadietiden. Vi bad också om informanter som uppfattades som utåtriktade och
pratsamma, som alltså kunde förväntas tala tämligen ohämmat med främmande intervjuare. Infor
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Tabell 3. Informanter och inspelningar
Antal unga Varav killar Varav tjejer Varav
studieinr.
informanter

Varav
yrkesinr.

Inspel- Intervjuerna
gjorda
ningstid
april och
ca 106 min sept.
2007

Kinna

10

6

4

5

5

Borås

12

6

6

6

6

Trollhättan

13

6

7

7

6

ca 104 min sept. 2007

Sollebrunn

10

5

5

5

5

ca 190 mina april 2007

Vara

12

5

7

6

6

ca 78 min april 2007

Skara

12

6

6

6

6

ca 118 min mars 2008

Stenungsund

12

6

6

6

6

ca 115 min sept. 2008

Uddevalla

12

7

5

7

5

ca 120 min sept. 2007

Skärhamn

4

2

2

4

ca 120 min sept. 2009

Summa

97

49

48

48

ca 93 min april 2007
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Inspelningarna i Sollebrunn innefattar också samtal informanterna emellan medan de fyllde i enkäter
och är därför längre än övriga. Endast ca 25 min. per intervju användes för analys.
a

Sollebrunn har inget gymnasium och informanterna rekryterades på en ridskola
och på en ungdomsgård. Den ena av ridskolegrupperna är könsblandad och
båda är åldersblandade. I den ena gruppen ingick en tjej som gick på gymnasiet
i Alingsås och en tjej ur årskurs åtta, i den andra en tjej som gick på gymnasiet
i Alingsås och två killar av vilka den ene just slutat gymnasiet i Alingsås och
den andre avslutat sina gymnasiestudier i Göteborg ett par år tidigare. På
ungdomsgården spelade vi in två högstadietjejer, en ur årskurs åtta och en ur
årskurs nio, i en grupp, och tre högstadiekillar, samtliga i årskurs åtta, i en annan.
manterna fick gärna gå i samma klass och känna varandra. Vi uttryckte inget önskemål om infor
manternas språk utan framhävde snarare att vi inte sökte någon särskilt varietet. Informanterna i
Skärhamn rekryterades däremot eftersom de av sina lärare ansågs tala mer dialekt än andra ung
domar, se kapitel 7. Kontakterna inför fältarbetena ledde på de flesta skolor till att själva inspel
ningsproceduren gick smidigt och snabbt. Några gånger fungerade det däremot mindre bra och
vi fick lov att rekrytera villiga informanter direkt i klassrummet eller genom att gå runt i olika
klasser och be elever ställa upp och prata med oss under sin lunchrast. Intervjuerna blev dock inte
påtagligt annorlunda på grund av detta. I någon intervju kan man märka att två personer som
kände varandra dominerar samtalet medan de båda som inte kände vare sig varandra eller de två
andra är tämligen tystlåtna. Att någon eller några dominerar i en gruppintervju inträffar dock
också då informanterna är klasskamrater och känner varandra. Det är för övrigt inte ovanligt att
individer som deltar i gruppintervjuer får, eller tar sig, olika roller och därmed tar olika ansvar för
att tala med varandra och intervjuaren (Norrby & Wirdenäs 1998, 2003).
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Informanterna har placerats enligt studieprogram antingen efter det program
de går eller gått på eller efter hur de sagt sig komma att välja.
Intervjuare var i samtliga fall någon av tre projektmedlemmar. En och samma
projektmedlem skötte i flertalet intervjuer inspelningsapparaturen, och ställde
då också några frågor.16 Målet var att få till stånd ett gruppsamtal som inte hela
tiden styrdes av intervjuare och eftersom informanterna förväntades vara kända
för varandra hoppades vi att samtalsspråket skulle bli så informellt som möjligt
trots vår närvaro. Eleverna var medvetna om att vi var intresserade av dialekt
och hur de talade. Vi hade också en tydlig vinkling på vissa av de frågor vi tog
upp under samtalen. Då vi ville veta hur de tänkte kring dialekter ställdes ett
antal dialektfrågor som: talar du dialekt? talas det dialekt där du bor? I flera
grupper lyckades vi få igång ett samtal åtminstone stundtals. Andra gånger fick
intervjuaren försöka få alla att tala genom att vända sig direkt till dem. Inspel
ningarna kom sådana gånger att mera likna en intervju än ett samtal. Vi har dock
inte märkt att informanterna skiljer sig åt med avseende på dialektalt språkbruk
om inspelningssituationen mer liknade en intervju än ett gruppsamtal.
I Stenungsund gjordes även ett flertal inspelningar med vuxna infor
manter. Dessa rekryterades utan tidigare personlig kännedom på några olika
arbetsplatser genom att vi helt enkelt frågade efter personer som var födda och
uppvuxna i trakten och som var villiga att låta sig intervjuas. På så vis kom vi
att spela in fyra män mellan 25 och 57 år på en verkstad under deras fikapaus
och en drygt 50-årig kvinna i hennes hem där också hennes pappa deltog vid
intervjutillfället. Dessa beskrivs närmare i kapitel 7.

2.8 Den språkliga analysen
Varianterna som primärt är föremål för vårt intresse är drag som avviker från
standardspråket, antingen de tillhört den traditionella dialekten i området i fråga
eller varken tillhört denna eller anses vara standardspråksvarianter. Vi beskriver
vilka traditionella dialektvarianter som försvunnit och vilka som fortfarande är
i bruk. Med traditionellt dialektal menar vi en variant som i princip funnits i
dialekterna i vårt undersökningsområde åtminstone från slutet av 1800-talet till
åtminstone 1950- och 1960-talen men inte i standardspråket. (Se utförligare
I Skara deltog endast en av projektmedlemmarna vid inspelningen och fungerade då som både
intervjuare och tekniker. Någon enstaka gång deltog tre projektmedlemmar. Det var bra att vara
två projektmedlemmar närvarande. Den som skötte tekniken kunde också observera och göra
anteckningar, och intervjuaren kunde koncentrera sig på att hålla samtalet igång. Fler än två
störde däremot dynamiken i informantgruppen då andelen informanter närmast framstod som
en minoritet.
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beskrivning i kap. 3 och kap. 7.) Med nya drag avser vi varianter som varken
funnits i den traditionella dialekten eller som kan betraktas som standard
språkliga. Dessa diskuteras närmare i kapitel 5 och 7. Standard(-språklig) är den
variant som kan sägas förekomma i ett överregionalt talspråk och har en form
eller ett uttal som av de flesta betraktas som neutralt (se 2.2).
Vårt mål har varit att i så hög grad som möjligt redovisa alla de traditionella
dialektvarianter som återfinns i materialet.17 Det är dock olika görligt i de olika
materialen; det är exempelvis enklare att kartlägga alla dialektvarianter i ung
domarnas språk än i arkivinformanternas språk, eftersom antalet variabler i
äldre varieteter är så många. En viktig inskränkning har varit valet att undersöka
drag som låter sig excerperas rent auditivt och utan tekniska hjälpmedel. Av
detta skäl har vi inte sökt utreda det som utmärker prosodin och inte heller de
eventuella prosodiska skillnaderna mellan olika västsvenska dialekter.
Vad gäller det västgötska materialet gjorde vi inledningsvis en övergripande
bedömning av de unga då vi konstaterade att de, med något enstaka undantag,
lät västgötska. Visserligen la vi märke till skillnader orterna emellan men tyckte
att såväl rytm som språkmelodi i grunden var västgötsk. Arkivinformanterna
liksom dagens vuxna låter prosodiskt alltigenom västgötska. Den västgötska
prosodin betraktas därmed som ett självklart inslag i våra informanters dialekt
och kommenteras därför inte närmare. De bohuslänska informanternas prosodi
bedömdes tentativt i det inledande lyssningsskedet utifrån en skala ”mycket
göteborgsk” till ”mycket bohuslänskt” med några grader däremellan.
Vad gäller traditionella dialektdrag har i princip alla fonologiska avvikande
drag excerperats. Dessutom excerperas i princip alla från standard avvikande
morfogrammatiska drag och i denna grupp innefattas bl.a. avvikande sub
stantivböjning (t.ex. bygdera ’bygderna’), avvikande verb
böjning (t.ex. trask
’tröskade’, vi tröskum ’vi tröskade’) och avvikande pronomenformer (hu/ho ’hon’,
jak ’jag’). Specifikt dialektala syntaktiska drag som skulle kräva närstudie på
mikronivå har inte undersökts.
Dialektala ord i arkivmaterialet och hos dagens vuxna tas inte upp om inte
orden är belagda i ungdomsmaterialet. Förekomst av äldre dialektala ord i
ungdomarnas språk är en indikation på levande dialekt och därför är de viktiga
Att försöka ringa in ett helt dialektsystem är snarare traditionellt dialektologiskt än sociolingvistiskt.
Inom sociolingvistiken har man framför allt valt ut vissa variabler som man analyserar. Det har
ofta varit sådana med hög frekvens som dels har en tydlig standardform, dels (minst) en tydlig
lokal form, gärna fonologiska drag. Ibland har det också framhållits att varianterna bör vara tydligt
urskiljbara och förhållandevis lätt låta sig excerperas (se t.ex. Røyneland 2005:151). Traditionella
dialektmonografier däremot omfattar ofta hela dialekten i ett landskap eller en socken. Framför
allt ljud- och/eller formläran beskrivs, gärna med utgångspunkt i fornsvenska. Ett sådant exempel
är Västergötlands folkmål (1940–1950), som vi flitigt refererar till i denna rapport.
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att redovisa. I det äldre materialet däremot ingår en mängd dialektala ord bl.a.
därför att en del av syftet med dialektintervjuerna dåförtiden just var att locka
fram ett äldre ordförråd som kanske inte ens var gångbart under informan
ternas livstid. Man kan således utan ingående analys konstatera att en stor
del av det dialektala ordförrådet som kommer fram i arkivmaterialet inte är
levande idag.
Traditionellt dialektala varianter har kartlagts i hela materialet. I ungdoms
materialet och i hela det bohuslänska materialet har vi också excerperat nya
drag. Det finns över hundra variabler som förekommer i ickestandardform i
materialet. Vi har inte alltid sökt ickestandardvarianternas standardmotsvarig
het och inte heller alltid räknat antal belägg på en viss variant. Valet att prio
ritera att kartlägga ett stort antal ickestandardvarianter framför att t.ex. beskriva
den exakta fördelningen av lokalt kontra standardspråkligt bruk av ett visst antal
variabler har både fördelar och nackdelar. Den uppenbara fördelen är förstås
att vi härmed utförligt kan redogöra för hur dagens dialektala varietet ter sig i
jämförelse med tidigare varieteter. Man kan invända att vi på detta vis bygger in
en skevhet i våra resultat. Teoretiskt skulle det ju kunna tänkas att en informant
t.ex. har elva olika dialektvarianter men endast ett belägg på vardera. Men i
praktiken fungerar det inte så. De som har många olika varianter har också
företrädesvis fler belägg på de dialektala varianterna än informanter med få
olika varianter, förutsatt att det handlar om variabler som förekommer tämligen
frekvent i ett normalt samtal (se 4.3).
Det bohuslänska materialet bearbetades efter det västgötska och i vissa
avseenden hade vi då redan uttömmande svar på flera av våra frågeställningar.
Därför undersöks inte bruket av traditionella eller nya varianter i relation till
utomspråkliga variabler där och inte heller den enskilde individens växling.
Främst noterar vi förekomst av en viss ickestandardvariant eller ej. Utifrån
materialet kan vi visa en del regionala likheter i hela det västsvenska materialet
men framför allt de stora skillnaderna i området. Vi valde att särskilt fokusera
på det som vi fann spännande här, nämligen det faktum att vi uppfattade att
alla stenungsundsgymnasisterna var göteborgska i sin språkliga varietet, oavsett
om de bodde inne i själva Stenungsund, på landet runt omkring eller på Tjörn.
Därför är Stenungsund–Tjörnområdet i fokus i den analysen och framför allt
det vi kallar kombilekt och stenungsundsgöteborgska (se kap. 7).

2.8.1 Excerpering

Olika material har bearbetats vid olika skeden under arbetets gång. Det västgötska
ungdomsmaterialet gicks först igenom och traditionella dialektvarianter och
nya varianter excerperades liksom för flera variabler också standardvarianterna.
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Varje ljud har bearbetats av en och samma person. I princip alla belägg har
analyserats som antingen standard eller ickestandard.
De traditionella varianterna i de västgötska arkivinspelningarna och i inspel
ningarna med dagens vuxna excerperades i nästa skede. Då uppdagades att vissa
varianter i arkivmaterialet inte uppmärksammats i ungdomsmaterialet trots
att de förekom i någon liten utsträckning där liksom att vissa varianter som
var tämligen lätta att höra i ungdomsmaterialet var svårare att urskilja i arkiv
materialet.18 Eventuella luckor i insamlingen har vi i möjligaste mån åtgärdat
i efterhand.19 Vissa varianter i arkivmaterialet har undersökts via stickprovs
lyssningar. Utifrån dessa noteras i materialredovisningen att en informant har
belägg på en viss dialektvariant men huruvida informanten har kategoriskt bruk
av dialektvarianter eller växlar mellan dialekt- och standardvarianten undersöks
inte.
I ett tredje skede bearbetades det bohuslänska materialet. Standardavvikande
varianter, både traditionellt bohuslänska och nya varianter excerperades men
inte motsvarande standardspråkliga varianter.
Då man excerperar en variabels dialekt- respektive nya variant är en viktig
fråga graden av urskiljbarhet i förhållande till standardvarianten. Det är oftast
förhållandevis lätt att skilja ett bakre r från ett främre och ett frikativt i från ett
icke frikativt. Svårare är det att höra huruvida ett långt y är mer eller mindre
slutet, eller om ett sj-ljud uttalas längre bak i munnen än standard-sj.20 Som
poängteras av Andersson (2007:47) kan det generellt vara svårt att höra vilket
uttal en person faktiskt har ”när talet flyter på”. Vokaler anses t.ex. vara svårare att
hantera än konsonanter eftersom vokalkvaliteten varierar enligt ett kontinuum
som inte så lätt låter sig delas i tydligt separata varianter. Det är generellt lättare
att höra två olika varianter av konsonanterna även om vi också där ibland har
Till exempel kan konstateras att de varianter vi kallar västgöta-i, -u och -y förhållandevis lätt
kan uppfattas hos de unga informanterna men att de inte är speciellt tydliga i arkivmaterialet. Där
tenderar de att försvinna bland alla andra dialektvarianter.
19
Det korta a-ljudet som i arkivinspelningarna ofta har en dragning mot å-uttal har vi inte under
sökt i ungdomsmaterialet. Vi har endast konstaterat att åtminstone en informant faktiskt har detta
uttal. Det hade krävt en alltför stor arbetsinsats att gå igenom materialet ännu en gång för att
ta reda på om ytterligare någon har enstaka belägg. (Man kan dock konstatera att det inte före
kommer särskilt frekvent i dagens ungas västgötska eftersom vi i så fall skulle ha lagt märke till det
i den tidiga excerperingsfasen.)
20
I någon mån undviker vi problemen med att skilja mellan olika variablers exakta andel standardoch dialektbelägg genom att vi i vår analys lagt fokus på antal olika dialektvarianter som finns
belagda hos en informant eller hos en viss grupp informanter, inte antal belägg. Vi har således inte
alltid räknat antal belägg på en variabels olika varianter. Ibland har vi inriktat oss på antal dialekt
belägg och uppskattat om dessa eller antalet standardbelägg är i majoritet. I vissa fall har vi endast
noterat att dialektvarianten förekommer.
18
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haft problem. Möjligheten att ha tre olika varianter som ett sätt att komma förbi
problematiken har inte valts. Vi redovisar endast två varianter av en och samma
variabel, en dialektal respektive en standardform alternativt en ny respektive en
standardform trots att det ibland kan vara svårt att skilja en variant från en annan.
I särskilt svåra fall har minst tre personer lyssnat och majoritetens val har då gällt.
Det bohuslänska materialet excerperades gemensamt av författarna och de (få)
gånger vi var oense lyssnade vi och diskuterade oss fram till en gemensam syn.
Särskilt i ungdomarnas gruppsamtal men även i samtalen med dagens vuxna
tas dialekter och dialektanvändning upp till diskussion. Bl.a. ställs frågor om
vissa traditionella dialektala drag, till exempel det bakre r-ljudet, då en del infor
manter ger exempel på ord där bakre r ingår och således uttalar detta ljud. Efter
som dessa fall uppkommer så att säga på begäran av intervjuaren räknas inte
dessa som belägg.21 När någon ger exempel på ett dialektalt drag och samtidigt
använder ett annat (t.ex. förekommer flera fall där en talare ger exempel på
bakre r med ordet röra, där också ö-ljudet uttalas slutet) räknas inte heller detta
andra drag som en dialektvariant. Även i arkivinspelningarna förekommer det
att intervjuaren frågar efter vissa språkliga drag. Om informanterna på en sådan
begäran ger språkliga exempel tas dessa inte med i analysen. När det gäller
bruk av dialektala varianter i stilisering och pseudocitat av olika slag har vi
likaså avstått att räkna in dessa i en informants dialektalitet. De tas dock upp i
kapitel 10 där olika möjliga orsaker till en individs växling mellan dialekt- och
standardvariant lyfts fram.

2.8.2 Redovisning

I kapitlen 3, 4, 5 och 7 redovisas de olika traditionella och nya varianter som
excerperats i de olika materialen. Drygt 50 olika traditionella västgötska varianter
tas i kapitel 3 upp för analysen av dialektutjämningsprocessen i Västergötland.
De västgötska ungdomarnas ickestandardvarianter har sorterats som 21 olika
traditionella dialektvarianter (kapitel 4) och sju nya varianterna (kapitel 5).
Det bohuslänska materialet redovisas i kapitel 7, indelat i traditionella och nya
varianter, vilka i sin tur är indelade i traditionella bohuslänska varianter, tradi
tionella varianter gemensamma för bohuslänska och västgötska, traditionella
varianter gemensamma för bohuslänska, västgötska och göteborgska, respektive
i nya standard- och urbana varianter och nya göteborgska varianter.
De olika varianterna ges en språkhistorisk beskrivning men vår avsikt är inte
21
Emellertid kunde man hävda att då en informant utan tveksamhet uttalar ett ord med bakre
r eller med något annat traditionellt uttal visar detta att varianten ingår i informantens möjliga
språkliga repertoar, åtminstone passivt.
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att utförligt redovisa historiska förhållanden än mindre att diskutera dem. Vårt
mål är framför allt att ge varianterna en kontext. En del av den historiska infor
mationen placeras i noter.
Strukturen inom de olika materialredovisningarna utgår från hur många
informanter som gör bruk av de olika varianterna. För de traditionella dialekt
varianterna kommer de som få informanter använder först och därefter i tur och
ordning de som fler och fler använder. Redovisningen av de nya går från den
variant som flest informanter har förekomst av till den som få har.
För huvuddelen av variablerna i det äldsta materialet redovisas också andel
standardvarianter. I övrigt redovisas andel standardvarianter endast undantags
vis. Däremot lyfter vi regelmässigt fram informanternas växling i bruk mellan
standard- och ickestandardvariant. Just detta är i fokus i kapitel 9 där analysen
av ett urval individers egeninspelningar presenteras och språkbruket i dessa
jämförs. I kapitel 10 redovisas en och samma individs växling i bruket av en och
samma variabel inom ett samtal.
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3

Västergötland –
traditionella dialektvarianter
i variation och förändring

Den västgötska dialektutjämningsprocessen under 1900-talet beskrivs i detta
kapitel. I vårt äldsta material finns drygt 50 olika traditionella dialektvarianter
belagda. Över 40 av dessa finns också i 2000-talsinspelningarna, varav drygt
25 bland gymnasisterna. Många gamla drag återfinns alltså i dagens västgötska
repertoar. Att standardspråkliga varianter tar över mer och mer blir dock tydligt
när man jämför inspelningar gjorda 1948–1967 och 2005–2008. Vi undersöker
denna förändring med fokus på variationen i materialet. Sex inspelningar med
arkivinformanter i olika åldrar utgör den första undersökningsgruppen. Språket
i dessa representerar en västgötska som i flertalet fall grundlagts hos infor
manterna i slutet av 1800-talet. Den andra undersökningsgruppen utgörs av sex
informanter födda 1944–1966, som får representera dagens vuxna västgötska,
60+40+informanter. Denna grupp delas i förekommande fall också i två ålders
grupper: 60+ och 40+. I 60+ ingår de båda kvinnor som var 62 respektive 63 år
när de spelades in och i 40+ ingår de informanter som var mellan 40 och 51 år
när de spelades in. Därmed kan också förändring i skenbar tid påvisas. Genom
69 unga västgötars språk kommer förändringen i skenbar tid att spänna över
ytterligare en generation. När 2000-talsungdomarna tas upp benämns de dagens
unga informanter eller bara gymnasister. Arkiv- och 60+40+informanternas bruk
av olika varianter jämförs både inom respektive grupp och mellan grupperna.
Ungdomars dialektbruk redovisas endast översiktligt för att på så vis synliggöra
vilka dialektala drag som fortfarande är levande och skulle kunna ingå i den
repertoar en ung västgöte av idag har tillgång till. Språkbruket inom ungdoms
gruppen analyseras i kapitel 4.
Kapitlet är strukturerat så att man kan man följa den språkliga förändringen.
Först redovisas de traditionellt västgötska varianter som bara finns i arkivin
spelningarna, därefter de varianter som finns både i arkivinspelningarna och
bland dagens 60+40+informanter och slutligen de varianter som också finns
bland dagens unga informanter. De varianter som benämns traditionella är inte
uteslutande särvästgötska. Flera drag är gemensamma med många andra tradi
tionella dialekter, andra är gemensamma för götamålsområdet, medan ytter
ligare några inte har funnits i hela Västergötland utan är lokala varianter. Vi
benämner dem traditionellt västgötska varianter och menar med detta att de
funnits i dialekterna i hela eller i delar av Västergötland i flertalet fall åtminstone
från slutet av 1800-talet. Huvuddelen av dragen finns redovisade i den litteratur
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som beskriver äldre västgötska. Främst har här använts Västergötlands folkmål
1–4 av Götlind och Landtmanson (1940–1950) (förkortat VF).1 Materialet som
redovisas i VF är företrädesvis insamlat i början av 1900-talet och informanterna
var oftast ganska ålderstigna. De kan därmed sägas representera den västgötska
som talades under andra hälften av 1800-talet även om flertalet av de varianter
som här benämns traditionellt västgötska säkert är mycket äldre än så; i VF
beskrivs de t.o.m. som fornvästgötska. Vi tar inte ställning till hur gamla dragen
faktiskt är. Det viktiga för oss är att de kan kategoriseras som traditionella enligt
vår definition.
Utöver VF används Landtmansons Västgötamålet från 1952. Detta arbete
sägs visserligen i inledningen i huvudsak vara ”ett starkt förkortat samman
drag av Västergötlands folkmål” (s. 8) men viss information synes vara ny eller
åtminstone tydligare i denna text. Wesséns Svensk språkhistoria 1 (1969) liksom
hans Våra folkmål (1966) har också använts vid beskrivningen av de tradi
tionellt dialektala varianterna. De varianter som inte finns beskrivna i nämnda
litteratur har, då det varit möjligt, verifierats via annan litteratur eller genom
att vi lyssnat på ytterligare någon arkivinspelning från området och därigenom
kunnat belägga varianterna.
Dragen beskrivs variant för variant och informanternas bruk presenteras i
tabellform. (I vissa fall diskuteras två eller flera varianter tillsammans.) Vi
noterar om en variabel finns belagd i sin dialektala form, om dialektformen
växlar med standardformen och om antalet dialekt- eller standardformer över
väger. Oftast har antalet dialektbelägg räknats och i möjligaste mån också
variabelns standardbelägg; emellanåt har dock en skattning gjorts av om antalet
dialekt- eller standardförekomster överväger. Ibland har endast noterats att det
undersökta draget används av respektive informant. Hur vi resonerat framgår
för varje drag.
I en tabell redovisas för varje informant vilka varianter som används; dialekt
variant markeras med D och standardvariant med S enligt följande:
D
endast dialektvarianter förekommer,
D(S) dialektvarianter överväger stort; endast enstaka standardvarianter

förekommer eller är få i förhållande till antal dialektvarianter,

Västergötlands folkmål utkom i fyra delar 1940–41, 1944, 1947 och 1950. Verket planlades
av Johan Götlind och han utarbetade största delen av 1–3 (se VF 4:V). Del 1, som behandlar
vokalerna, utkom ett drygt halvår efter Götlinds död 1940. Del 2, som behandlar konsonanterna
b–p, hade till stora delar utarbetats av Götlind och utgavs av Valter Jansson och Manne Eriksson
i samarbete med Samuel Landtmanson (VF 2:VII). Del 3, som behandlar konsonanterna r–w,
kvantitet och exspiratorisk accent, hade Götlind dock inte hunnit bearbeta före sin död. Den före
låg i ”excerptsamlingar jämte kommentarer i kortaste form” (VF 3:VI). Landtmanson fullföljde och
slutförde arbetet. Det är också Landtmanson som i del 4 behandlar formläran.
1
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fler dialektvarianter än standardvarianter förekommer,
=
lika många dialektvarianter som standardvarianter förekommer,
SD
fler standardvarianter än dialektvarianter förekommer,
S(D) standardvarianter överväger stort; endast enstaka dialektvarianter
förekommer eller är få i förhållande till antal standardvarianter,
S
endast standardvarianter förekommer,
X
dialektvarianten förekommer men varken antalet dialekt- eller
standardvarianter har räknats,
0
variabeln är inte belagd,
–
dialektvarianten har traditionellt inte förekommit i informantens
hemtrakt.
Arkivinformanterna kommer från Örby i Marks härad i södra Västergötland,
från Stenum och från Skara i mittersta Västergötland samt från Bäreberg något
längre västerut i landskapet. (Se karta 2.) Informanten från Skara kan sägas
representera staden medan övriga är från ren landsbygd. Inspelningarna är
mellan 12 och 38 minuter långa.2 Informanternas hemort och födelseår framgår
av tabell 4, där man också kan utläsa vilket år de spelades in och hur gamla
de var vid inspelningstillfället. Slutligen framgår hur många olika varianter
respektive meddelare använder.
Hilma är den i vårt material som har flest dialektvarianter. Inspelningen med
henne är också den äldsta, gjord 1948. Då var hon 61 år och bodde i Örby, där
hon också växt upp och levt hela sitt liv. Orvar och Algot är bröder och spelades
in gemensamt. Ingen av dem har efter 10 respektive 4 års ålder bott någon annan
stans än i Stenum. De är födda i närheten, i Skånings-Åsaka respektive Eggby.
Vid inspelningstillfället bodde de tillsammans på en gård, enligt vad de berättar
den tredje gården som de har haft i Stenum. Filip spelades in 79 år gammal
1961. Han hade då bott i Skara hela sitt liv och är den ende stadsbon i materialet.
På Storegården i Bäreberg spelades både Josef 86 år och hans sondotter Märta
17 år in 1961, men de intervjuades en i taget. Storegården är Josefs fädernegård
dit han återvände efter några ungdomsår med militärtjänst på annan ort och
arbete i Norge. Där bor också Märta med sin pappa, mamma och bror, granne
med sin farfar.
Som man kan se av den sista kolumnen i tabell 4 är antalet dialektvarianter i
materialet ganska samstämt. Störst spännvidd är det mellan Hilma i Örby med
41 varianter och Filip från Skara med 30. Övriga har mellan 36 och 40 varianter.
60+40+informanterna är valda för att motsvara arkivinspelningarna geo
DS

2
I fråga om antalet belägg är det stor skillnad mellan de olika informanterna, bl.a. för att inspel
ningarna är olika långa. Men det är inte den enskilda individens exakta antal belägg som är intres
santast för vår undersökning utan individens bruk av olika varianter.
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Lidköping
Uddevalla

Vänersborg

Lysekil

Stenungsund
Skärhamn

Vara

Falköping

Sollebrunn Nossebro
Herrljunga
Vårgårda

Skövde

Tidaholm

Alingsås

Kungälv

Ulricehamn

Lerum
Göteborg

Skara

Grästorp

Trollhättan

Götene

Mölnlycke

Bollebygd

Kinna

Borås

Jönköping

Svenljunga

Karta 2. Undersökningsområdet. De rödfärgade figurerna avser arkivinformanternas hemma
hörighet och de grönfärgade 60+40+informanternas. Karta © OpenStreetMaps bidragsgivare.

grafiskt. Materialet utgörs av sex intervjuer och en egeninspelning. Inspel
ningarna är mellan 45 och 60 minuter långa. En av informanterna – Märta – är
densamma som i arkivmaterialet. I tabell 5 anges informanternas hemort och
födelseår, när inspelningarna är gjorda och hur gamla informanterna då var samt
antal olika varianter som de gör bruk av.
Gertrud är uppvuxen i Örby, i samma socken som Hilma och var ungefär lika
gammal som Hilma, då hon spelades in. Hon har alltid bott där eller i närheten
och är gift med en man från närområdet. När hon utbildade sig till lärare i Borås
pendlade hon. Märta från Vara är samma informant som Märta i Bäreberg. Vid
drygt 20 års ålder gifte hon sig med en lantbrukare och flyttade till hans hem
gård i Kedum, ca 15 km från Bäreberg. Där bodde hon till 2003 då hon flyttade
ytterligare några kilometer, till Vara.
Peter är Märtas son, född 1966 i Kedum och uppvuxen där. Han har bott ett
år i Skara och ett år i Skövde i samband med gymnasieutbildning och därefter
i Vara till 2003 då han övertog föräldrahemmet i Kedum. Mats bor i Essunga,
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Tabell 4. Arkivinformanter
Informant

Ort

Födelseår

Inspelningsår

Ålder vid
inspelningen

Antal olika
varianter

Hilma

Örby

1887

1948

61 år

41

Orvar

Stenum

1879

1967

88 år

36

Algot

Stenum

1885

1967

82 år

37

Filip

Skara

1882

1961

79 år

30

Josef

Bäreberg

1875

1961

86 år

38

Märta

Bäreberg

1944

1961

17 år

40

Tabell 5. 60+40+informanter
Informant

Ort

Födelseår

Inspelningsår

Ålder vid
inspelningen

Antal olika
varianter

Gertrud

Örby

1944

2007

63 år

39

Märta

Vara

1944

2006

62 år

37

Mats

Essunga

1956

2005

49 år

32

Peter

Vara

1966

2006

40 år

35

Lars-Erik eg.

Skara

1964

2008

44 år

33

Lars-Erik int.

Skara

1964

2008

44 år

22

Ulrika

Skara

1957

2008

51 år

15

som gränsar till Bärebergs socken. Där har han levt hela sitt liv med undantag
för några år då han bodde i en närliggande ort. Sedan ett par decennier jobbar
han i det egna företaget. Lars-Erik är uppvuxen i Skara, där han bodde tills
han var drygt 25 år, med undantag för ett par barndomsår, då han bodde strax
utanför Mariestad. Han har också bott i en liten ort strax utanför Skara och i
Lidköping. Sedan knappt tio år bor han på landet ca 10 km utanför Skara i när
heten av Stenum. På senare år har han gått en universitetsutbildning på distans.
Ulrika är född och uppvuxen i Skara. Efter några långresor utomlands och aka
demiska studier i en annan landsdel flyttade hon tillbaka till trakten och i början
av 1990-talet återvände hon till Skara.
Två informanter återkommer i redovisningen. En av dem är som framgått
Märta som spelades in 1961 och 2006. Det var förhållandevis ovanligt att göra
inspelningar med yngre informanter när man samlade in material på 1950–
60-talen och med denna inspelning kan vi alltså synliggöra att ungdomar kunde
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vara lika traditionella i sitt språk som de äldre informanterna. Men den är också
viktig eftersom vi genom inspelningarna med Märta kan studera hur en enskild
individs språk förändras över tid. Lars-Erik har gjort en egeninspelning där han
talar med en äldre manlig granne som talar tämligen traditionell västgötska.
Genom att jämföra samma informants olika repertoarer i två olika talsituationer
kan vi synliggöra ackommodation som del i en utjämningsprocess. Språkliga
förändringar på samhällelig nivå startar genom att individer i samtal med
varandra konvergerar och enligt Auer och Hinskens (2005:343f ) bör samma
variation uppträda när en enskild individ anpassar sig efter en samtalspartner
som när man ser till en mera övergripande utjämningsprocess.
I 3.1 redovisas de varianter som endast finns belagda hos arkivinformanterna.
Hilma från Örby redovisas först i tabellerna. Hon följs av de skaraborgska infor
manterna som är geografiskt ordnade med den ort som ligger längst österut i
Skaraborg först – Stenum – för att sedan följas av orter västerut – Skara och
Bäreberg – och avslutas med den yngsta informanten, som också är från Bäre
berg. De varianter som arkivinformanterna och dagens 60+40+informanter
har gemensamt redovisas i avsnitt 3.2. Då tillkommer i tabellerna de två som
är över 60 år; Gertrud från Örby och Märta som nu bor i Vara, och därefter
följer 40+informanterna, först Mats och Peter som båda bor i närheten av Vara
och därpå Lars-Erik och Ulrika som bor i eller i närheten av Skara.3 Slutligen
redovisas i avsnitt 3.3 de varianter som också förekommer hos dagens ungdomar.
Då tillkommer i tabellerna antalet gymnasister som någon gång använder sig av
dialektvarianten. Utjämningsprocessen som helhet beskrivs i avsnitt 3.4.

3.1 Varianter som endast finns i arkivinspelningar
Först i avsnittet presenteras de dialektala varianter som endast Hilma, infor
manten från Örby i Marks härad, har belägg på. Det framgår av äldre litteratur
att Marks härad är ett område som anses ha en särpräglad dialekt (Landtmanson
1952:10) och det är således knappast förvånande att Hilma är ensam om vissa
drag. Inspelningen med henne är också den äldsta, gjord redan 1948. Därefter
följer varianter som också finns hos någon eller några andra informanter. De
presenteras i en ordning där de varianter som förekommer bland få informanter
kommer först och de som förekommer bland många informanter kommer sist.
Ulrika är viktig i sammanhanget för att illustrera att den västgötska varieteten som dagens medel
ålders västgötar talar inte är så enhetlig som det övriga materialet kan ge sken av. Hennes varietet
liknar mer den som de relativt dialektala ungdomarna talar idag (se kap. 4). Vid beskrivningen av
de olika dialektvarianterna nedan lyfts Ulrika endast in i resonemanget när hon har belägg på en
viss dialektvariant och då hennes bruk kan bidra till att belysa utjämningsprocessen.

3
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3.1.1 wetemjöl, kwälla och tjwongen
Ett drag som sägs utmärka dialekten i bl.a. Marks härad är bevarat äldre w-uttal
där standarduttalet är v (Landtmanson 1952:10). Hilma har flera förekomster.
Hon säger kwinnfölk (2 belägg), kwälla / kwällen (3), wetemjöl (1) och dessutom
vid ett tillfälle tjwongen [tçw] ’tvungen’.4

3.1.2 Pluralböjda verb

Hilma är också ensam om pluralböjda verb i första, andra och tredje person
plural.5 I presens tredje person plural finner vi exemplet nåra stöckena som
kunna ’några stycken som kan’. De personböjda verben i preteritum plural är
fler: vi tokom ’vi tog’, va drucke i ’vad drack ni’, dei sprunge ’de sprang’, två doge
när dei vorre smeå ’två dog när de var små’, kreatura finge ingenting ’kreaturen
fick ingenting’. VF 4:126ff tar upp kvarlevande pluraländelser i presens och
preteritum, och det poängteras att numerusböjningen har störst livskraft i
bl.a. Marks härad. Där ska pluralerna ha bevarat sin ålderdomligaste prägel.
En lista ges där bl.a. preteritum plural av dö och vara anges som doum, doen,
doe respektive vörum, vöre, vöre (VF 4:128). Formerna som Hilma använder
överensstämmer med dessa sånär som på formen doge, där hon alltså uttalar
g (se 3.2.3). Hilma har inte kategoriskt bruk av pluralböjda verb men det är
ändå helt tydligt att i denna inspelning från 1948 är dessa morfologiska drag
fortfarande levande.6

3.1.3 Stark verbböjning i preteritum

I ett par arkivinspelningar förekommer exempel på starka preteritumformer av
verb som i standardsvenska böjs svagt. Hilma har formerna vov ’vävde’ och trask
’tröskade’. Orvar har vox ’växte’ och Algot trask ’tröskade’. Se VF 4:108, 112.7

Uttal av tvungen med tj-ljud anges i VF 2:12 vara belagt i södra Västergötland.
I en inspelning med en 70-årig man från Kalv i Kinds härad, som gränsar till Mark, gjord 1958,
finns också ett par pluralböjda verb: dei finge, dei toke.
6
I inspelningen finns två exempel på att Hilma också säger han tröskum: han tröskum ju te kwälla;
han var på lon å trask han tröskum me präwel då. De pluralböjda former man enligt litteraturen kan
förvänta sig i markmålet är pluralformer och -um är den ändelse som gäller i första person plural
men här är ju subjektet tredje person singular. Kanske är detta något som händer när man är i slutet
av en utjämningsprocess; brukarnas språkkänsla kommer i gungning.
7
Svaga verb som böjs efter en annan konjugation än i standardsvenska liksom starka verb som
böjs svagt förekommer också, t.ex. kallte, talte, höllde, bjudde m.fl. Dessa behandlas inte i vår analys.
4
5
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3.1.4 SKöet ’skjutit’ – [sk]
Uttalet [sk] där standardspråket har [ɧ] förekommer i ordet skjutit. Algot an
vänder formen sköet och Hilma skötet. Supinumformen med hårt sk-ljud anges
som ett av flera alternativ i VF 4:107. Där framgår inte att draget skulle ha
någon speciell geografisk utbredning i landskapet. Man kan utifrån våra analy
serade inspelningar konstatera att varianten används av såväl en informant från
det inre av Skaraborg som en från Marks härad.

3.1.5 jak, mäk och säk8

Pronomenformer med k-uttal har några få förekomster hos tre av våra infor
manter (tabell 6). Det handlar här om gammalt uttal som kvarstår bl.a. i väst
götskan och avser pronomenen jak, mäk och säk (VF 2:43 och Söderberg 1997).9
Söderberg (1997:81ff ) redovisar exempel ur svenska dialekter där k-former kvar
stått som alternativ till andra former. Hon anger att kärnområdet för bevarat k
är Småland och Västergötland.
De varianter som i tabellen betecknas som standard innefattar också former
som mä, dä, sä. I förhållande till k-pronomenen betraktas de här som S-varianter.
Huvuddelen av informanterna har inte k-former utan uttalen ja, mä, mäj, sä,
säj. Ofta förekommer också efter presensändelsen -r formen a av ja(g), t.ex. tror
a ’tror jag’.10 Denna form hade det varit intressant att undersöka, särskilt som en
del i en utjämningsprocess, med detta kunde inte förutses i excerperingsfasen.
I materialet finns ett belägg på jak. Det är 17-åriga Märta som en gång använ
der denna form. Hon betonar i sammanhanget att inte bara hennes mamma kan
väva, hon kan också: å jak åck.11 Samma unga kvinna har också objektsformerna
mäk och säk, ett belägg på vardera. Förutom Märta har Hilma och Algot belägg
på k-formspronomen. Hilma använder övervägande dialektvarianten mäk med
uttalsvarianten mek (5 belägg) men har ett belägg på mäj. Algot växlar i tredje
Personligt pronomen i andra person singular förekommer så få gånger, och däk inte alls, att detta
inte tas upp till behandling.
9
VF 2:44 ger exemplet tok ’tog’ där k:et också ofta finns kvar i traditionell västgötska. Se också
Söderberg 1997:63f. I vårt arkivmaterial har åtminstone Hilma och Märta var sitt exempel på detta
ord men dessa har vi inte tagit med i vår undersökning.
10
Belfrage (1871:16) kallar denna typ ”verbalsuffix” och poängterar att a (eller dåförtiden även ak)
endast används efter verbformer som slutar på -r.
11
Söderberg (1997:86) skriver om de aktuella pronomenen att de är frekventa och ofta står svag
tonigt eller helt obetonade i satssammanhanget. Trycksvagheten bör enligt henne vara orsaken till
övergången k > g. Märtas jak torde alltså kunna förklaras med att ordet är starkt betonat i samman
hanget.
8
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Tabell 6. Pronomenformer med k-uttal
Hilma

Orvar

Algot

Filip

Josef

Märta

S

S

S

S

S

S(D)

mäk

D(S)

S

0

S

S

D

säk

S

S

SD

0

0

D

Hilma

Orvar

Algot

Filip

Josef

Märta

hu/ho

—

—

—

hu

ho/hu

jak

Tabell 7. Pronomenet hu ’hon’
hu/ho

person och har ett säk, ett sä och ett säj. Inget av beläggen är betonat och det
tycks inte finns någon förklaring till variationen i samtalskontexten.
Det finns inte så många belägg på dessa variabler i materialet och den låga
andelen varianter med k tyder på att de äldre formerna befann sig i en ganska
långt gången utjämningsprocess i mitten av 1900-talet. Att det sammantaget
finns många belägg på den utjämnade dialektformen a ’jag’ visar emellertid att
språkbrukarna ännu inte helt har övergått till standard.

3.1.6 hu ’hon’

Det finns ganska få belägg på det traditionella pronomenet hu ’hon’ i materialet
(tabell 7). Den variant som uppträder vid sidan av hu i arkivmaterialet är ho och
inte hon (VF 4:93), (formen ho presenteras närmare i 3.3.7). Enligt materialet i
VF 1, karta 44, hade varianterna hu och ho olika utbredningsområden i början av
1900-talet men hu har redan i våra analyserade arkivinspelningar fått konkurrens
av formen ho i det spridningsområde som presenteras i VF. (I tabellen markeras
inte D, respektive S, eftersom ingen av informanterna använder standardformen
utan ho.)
Hilma har flest belägg på hu. Men hon har också ett belägg på ho. Josef har
ett belägg på hu och Märta likaså men också hon växlar i bruk och har dessutom
två belägg på ho. Stenum och Skara, som är Orvars, Algots och Filips hemorter,
ligger i det område som enligt VF ”borde” ha ho och således ska inte några belägg
på hu förväntas hos dem. Det tycks i fråga om hu–ho vara så att ho tar över på
bekostnad av hu. Redan här är det nog fråga om en typ av regionalisering där
den form som har störst utbredning är den som står sig bäst. Tydligt är också att
det är den mera standardnära formen ho som är mest framgångsrik.
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Tabell 8. Verbet gära ’göra’
gära

Hilma

Orvar

Algot

Filip

Josef

Märta

—

D

D

S

=

SD

3.1.7 gära ’göra’
Både dialektvarianten gära och standardvarianten göra ’göra’ förekommer i äldre
västgötska men med olika utbredning. Störst spridning har gära (karta 71 i VF
1). Formen är välbelagd i de skaraborgska arkivinspelningarna men i Mark ska
den att döma av kartan inte förväntas. Om förklaringen till vokalväxlingen se
von Friesen 1934:148ff. 12
Orvar och Algot använder gära kategoriskt medan både Josef och Märta
växlar (tabell 8). Märta har fler standardformer än dialektformer. Filip i Skara
har endast ett standardbelägg. Det tycks alltså som om den standardspråkliga
formen sprider sig redan i arkivmaterialet.

3.2 Varianter som finns i arkivinspelningar och hos
dagens 60+40+informanter
Som tidigare konstaterats uppträder många av de traditionella drag som är belag
da i arkivinspelningarna också i 2000-talets västgötska. De drag som förekommer
hos 60+40+informanterna men inte hos ungdomarna presenteras i detta avsnitt.

3.2.1 Kongruensböjt en och ingen

Den obestämda artikeln en och det indefinita pronomenet ingen kan då dessa
föregår ett feminint substantiv kongruensböjas, t.ex. ena krona, inga lögn.13 I
60+40+materialet finns förutom ena också några exempel på formen e.14
von Friesen (1934:127, 151) visar att det redan i Äldre Västgötalagen finns belägg på ä-former
och att antalet ä-belägg i handskrifter från ”det gamla Götaland” är betydligt fler än ö-formerna,
rent av ”10 ggr så talrika”.
13
I fallet ena bör det handla om att den gamla ackusativformen, fsv. ēna, kommit att användas som
alternativ nominativform.
14
Av VF 4:101 framgår att i norra och mellersta Västergötland uppträder formerna ena, e och a i
femininum. Vanligast sägs ena och e vara, och av dessa överväger ena. Eftersom ingen geografisk
skillnad uppges tycks alltså flera varianter finnas inom samma geografiska område. För diftong
området, dvs. Mark och Kind i södra Västergötland, uppges däremot andra former. Hilma, som
skulle kunna tänkas ha en äldre diftongerad form, har inga belägg på variabeln. Gertrud har e.
12
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Tabell 9. Kongruensböjt en och ingen

Gertrud

Märta

D

D

S(D)

D

S(D) S(D)

Ulrika

Märta

D

Lars-Erik
intervju

Josef

D

Lars-Erik
egeninspeln.

Filip

D

Peter

Algot

0

Mats

Orvar

ena/e,
inga

60+40+

Hilma

Arkiv

S

S

0

Bruket av femininböjt en och ingen är hos arkivinformanterna kategoriskt
(tabell 9). Hilma har dock inga belägg på variablerna. Exempel som man finner
är ena gammel löda (Orvar), ena limpa (Filip), ena skuffa ( Josef ), ena hacka (Mär
ta), inga sån modern käRRa (Orvar), inga bedöving ( Josef ), inga orning (Märta).15
I ett fall kombineras artikeln med ett genuskongruent adjektiv: ena lita Ruta ’en
liten ruta’ (Algot). (Se avsnitt 3.3.2 om adjektivböjning.)
Också hos 60+arna förekommer några belägg på kongruensböjd artikel.
Medan Märta har formen ena (ena tacka, ena flis) har Gertrud formen e (e ko,
e natt). Gertrud har också femininböjt inga ko. Hos 40+arna finns endast två
belägg på obestämd artikel: e vecka (Mats), ena gammel tant (Peter). Lars-Erik
har i både egeninspelningen och i intervjun endast standardvarianten.

3.2.2 I ’ni’

Variabeln personligt pronomen andra person plural förekommer ganska sällan i
materialet (tabell 10). Den variant som framför allt återfinns i arkivinspelning
arna är det traditionella I, som var det allmänna tilltalsordet till en eller flera
personer (VF 4:94).
Hilma berättar om samtal med sin far där hon ställde frågan va drucke i då,
och berättar att han svarat ja, va drack ain ’ja, vad drack man’. Av kontexten
framgår inte om Hilma frågar vad fadern drack eller om frågan avser pluralt ni.
Orvar berättar om hur man tog upp torv och säger till intervjuaren och sin bror
de begriper i inte.
Dialektvarianten förekommer också i några av 60+40+inspelningarna. Gert
rud växlar vid två olika tillfällen mellan dialekt- och standardvariant i samma
yttranden: för att vi ska ha den goe miljön här inne då säger ja då får i gå om ni inte
kan sköta de; ja i har de inte så lätt me era ö ni heller.
Märta och Peter har var sin förekomst av variabeln, båda två den dialektala
15

Versalt R står för uttal med bakre r.
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Tabell 10. Personligt pronomen i andra person plural

Orvar

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

i

60+40+

Hilma

Arkiv

D

D

0

0

0

0

=

D

S

D

0

0

0

varianten. Märta säger: i måste ju komma iffrå Västegötlann, och Peter: ja hörde
att i prata om de förut.

3.2.3 g mellan vokaler

I stora delar av framför allt Skaraborgs län men också i Marks härad har g
mellan vokaler kunnat ha olika uttal i första hand beroende på om det följt efter
en bakre eller främre vokal. För slutljudande g liksom g före böjningsformer av
verb gäller strängt taget samma regler (se VF 2:14–20 och kartorna 82–85).16
Informanterna i arkivinspelningarna har belägg på olika typer av intervokaliskt
g-ljud. Främst är det bakre vokal följt av landsmålsalfabetets ¥- eller w-uttal och
främre vokal följt av j som förekommer.
Då det ibland är svårt att höra huruvida g mellan vokaler uttalas med dialekteller standarduttal redovisas inte fördelningen mellan D och S i tabell 11; vi anger
endast att informanten har belägg på dialektvarianten. Det ska också noteras
att det inte i alla fall handlar om intervokaliskt uttal; i enstaka fall påträffas
också avvikande uttal efter vokal och före konsonant. I utljud förekommer också
samma uttal men det har inte excerperats i arkivmaterialet, däremot i det äldre
2000-talsmaterialet och nämns nedan.
Uttal med w-ljud förekommer endast hos Hilma: döwa ’duga’, houwa ’håga’.
Det betraktas också som ett typiskt Mark-uttal (VF 2:15ff ). Men Hilma har
också ett belägg med g-uttal, doge.
16
Kort kan sägas att i VF beskrivs intervokaliskt g så att efter bakre vokal har uttalsalternativen varit
att ett gammalt frikativt g behåller sin ljudkvalitet i centrala Västergötland, att det österut utvecklas
till ett j-ljud och i södra Västergötland till ett explosivt g utom i Göteborgstrakten där det utvecklas
till w. På gränsen till Halland har ¥w iakttagits. Efter främre vokal har ett gammalt frikativt g-ljud
kunnat utvecklas till ett explosivt g- eller ett j-ljud. Det har också kunnat falla bort. För slutljudande
frikativt gh gäller detsamma bortsett från att detta i mycket stor utsträckning fallit. (Se VF 2:15–
19.) Av tabell 11 framgår att denna beskrivning inte riktigt gäller för arkivinspelningarna.
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Tabell 11. g mellan vokaler

Orvar

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

Bakre vokal
+ g > ¥/w
Främre vokal
+g>j

60+40+

Hilma

Arkiv

×

×

×

S

×

×

S

×

S

×

S

S

S

×

×

×

S

×

0

S

×

S

×

S

S

S

Den geografiska utbredning för de olika uttalsvarianterna som kommer till ut
tryck i kartorna 82–87 i VF 2 tycks i arkivinspelningarna redan ha förändrats så att
varianterna inte stämmer med det som anges i VF. En och samma informant kan
också växla. Så har exempelvis Orvar i Stenum såväl höger som nöjen ’någon’ och
dö¥te te ’dög till’. Orvars bror Algot säger höjer och höjerhänt. Båda har exempel på
¥-uttal efter bakre vokal: kla¥a ’klaga’, la¥der ’lagd’, tjo¥et ’tjoget’ (Algot), så¥a ’såga’
(Orvar). Det har också Josef i la¥om ’lagom’, rå¥en ’rågen’ och Märta i la¥a ’laga’.
Främre vokal följd av j-uttal uppträder hos flertalet arkivinformanter: illtöja
’illtygen’, beböjt ’bebyggt’ (Hilma), pijekammern ’pigkammaren’ (Orvar), teja
’tegar’, nöja ’några’, öjna- ’ögon-’ (Algot). Filip har dock endast standarduttal.
Märta har i inspelningen 1961 inget belägg på ord där ett j-uttal skulle vara möj
ligt men eftersom hon har belägg på detta såväl i en inspelning från 1980 (äjer)
som i inspelningen från 2006 kan man utgå ifrån att hon hade det också 1961.
I 60+40+inspelningarna har Märta belägg på båda typerna av uttal mellan
vokaler i vehöjen ’vedhögen’, väjen ’vägen’ och no¥a ’noga’. Dessutom före
kommer exemplen ihå¥ ’ihåg’ (Märta) och no¥ ’nog’ (Peter). Övriga 60+40+ har
endast standarduttal vilket tyder på att varianten är på väg att försvinna.

3.2.4 Vokalförlängning

Vokalförlängning kan förekomma dels i överlång stavelse (Wessén 1969 § 37),
dels i vissa fall mera systematiskt i västgötamålen (se t.ex. VF 1:241). Bl.a. har
vokalen i ord med ursprunglig kort rotstavelse i västgötamålen förlängts fram
för p, t, k, s och ibland r (Landtmanson 1952:8f, Wessén 1966:24). Det finns
exempel både i arkivinspelningarna och i 60+40+inspelningarna men de är fler i
det förstnämnda materialet (tabell 12). Alla ord som teoretiskt skulle kunna ha
vokalförlängning har inte kontrollerats och därför ges i tabellen endast marke
ring för förekomst hos informanterna.
Arkivmaterialet innehåller mö:rna ’morgnarna’, nä:tera ’nätterna’ (Hilma);
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Tabell 12. Vokalförlängning

Ulrika

×

Ulrika

×

Lars-Erik
intervju

×

Lars-Erik
intervju

×

Lars-Erik
egeninspeln.

Märta

×

Peter

Gertrud

×

Mats

Märta

60+40+

Josef

×

Filip

×

Algot

Orvar

Vokalförlängning

Hilma

Arkiv

Tabell 13. Bindevokal

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

×

×

×

×

×

×

×

×

Lars-Erik
egeninspeln.

Algot

×

Peter

Orvar

Bindevokal

60+40+

Hilma

Arkiv

×

bô:ra ’borra’, dô:rar ’dörrar’ (Orvar); fö:r ’förr’ ( Josef ); Rö:ten ’rutten’ (Märta).17
I 60+40+inspelningarna har både Gertrud och Peter belägg på ordet mô:ka
’mocka’, och Gertrud har dessutom ve:tit ’vettigt’ och Lars-Erik har bô:set
’bosset, dvs. skräpet’. Märta har fru:köst ’frukost’ med långt u som i fru.18
Förlängning av vokaler i vissa ställningar är sannolikt inte ett produktivt drag
i dagens västgötska utan har hos 60+40+informanterna snarare bevarats lexikalt,
dvs. i själva orden. För mången västgöte uppvuxen på 1960- och 1970-talen är
de belagda orden med just dessa uttal bekanta.

3.2.5 Bindevokal

S.k. bindevokal, dvs. ett fogemorfem mellan orden i en sammansättning, t.ex.
åretal, används allmänt i götamålen (Landtmanson 1952:9, Wessén 1966:25).
Bruket av bindevokal är frekvent i arkivinspelningarna och förekommer spo
ra
diskt i 60+40+materialet (tabell 13). Samtliga arkiv
infor
manter använder
minst ett sammansatt ord med bindevokal, de flesta fler. Hilma har bl.a. heRRe
gål, hängelampa, lysestölpe, julati. Orvar har exempel som mjölkahara, oRRahôl
Man noterar här att då vokalen förlängs har informanterna inte bakre r.
Det är inte samma typ av vokalförlängning i frukost som i övriga men ordet sorteras ändå under
denna rubrik.
17
18
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Tabell 14. Kort u framför gg, ng, nk – [ɷ]

D(S) DS D(S) DS

D

Ulrika

D

Lars-Erik
intervju

D

Lars-Erik
egeninspeln.

Märta

S

Peter

Josef

D

Mats

Filip

D

Märta

Algot

D

Gertrud

Orvar

u > [ɷ]

60+40+

Hilma

Arkiv

S

SD

och Algot murbockastuga. Filip har dövstummeskolan, prästegårn och penninge
placering. Josef använder bl.a. tunnelann, brännevin, Rasteställe och Märta åretal.
I 60+40+materialet förekommer bl.a. ljusastake, skoleklasser (Gertrud), docke
sänger, bonnekäring (Märta), hästeskor (Mats) och ekelövena (egeninspelade
Lars-Erik).
Bindevokalen växlar mellan e och a i landskapet men varianterna har tradi
tionellt haft olika geografisk spridning; e förekommer, enligt VF 1:39, väster om
en linje ungefär från Mariestad via Vara och Alingsås till Mölndal. Skara ligger
enligt denna karta inom a-området men Filip har i sina tre belägg e. Man kan
också lägga märke till att både Hilma och Gertrud från Örby växlar och har
belägg på både e och a i fogen.

3.2.6 Kort u framför gg, ng, nk – [u]

Framför konsonantförbindelserna gg, ng, nk och vanligen också kk kan ett kort
u uttalas o-haltigt, [u], (i exemplen nedan skrivet o) (Landtmanson 1952:8).
Dialektuttalet förekommer hos flertalet informanter i både arkiv- och 60+40+in
spelningarna (tabell 14).
Alla arkivinformanter utom Filip har kategoriskt bruk av dialektvarianten
men variabeln förekommer inte särskilt ofta. Vissa informanter har endast ett
belägg. Hilma säger onger ’ung’ och ongdom ’ungdom’, Orvar vokset ’vuxet’ och
Algot hogga ’hugga’. Josef har ett ortnamnsbelägg, Essongegränsen, och Mär
ta säger kongen. Filip har genomgående standarduttal: fruktansvärt, sjunga,
kung(en).
60+40+informanterna växlar men har övervägande dialektuttal. Märta säger
Essonga, tvongen, sjonger, ongdomskör men också ungdjur. Gertrud har över 30
belägg, bl.a. onge(n), lognt, lokta. Hon har endast ett exempel på standarduttal:
dukti. Också Mats har många belägg, bl.a. trock, lognar, onga men även ungdom
och sjunger. Peter har uppvoksen, froktar, ponkt men också t.ex. ungdomsförbund.
Lars-Erik har endast ett belägg på variabeln i egeninspelningen: ong ’ung’. I
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Tabell 15. Assimilation

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Ulrika

Orvar

Assimilation

60+40+

Hilma

Arkiv

intervjun förekommer endast standarduttal. Också Ulrika har belägg på dialekt
varianten voksen och voksna. Uttalet finns inte belagt i intervjuerna med ung
domarna men det ska nämnas att den mest dialektale killen använder uttalet
en gång i egeninpelningen där han säger rongkar ’runkar’. Det skulle i detta fall
kunna handla om ett lexikalt bevarat uttal.19

3.2.7 Assimilation

Vissa konsonantförbindelser kan assimileras (Wessén 1969 § 172). Det gäller
i vårt material främst kt > tt (riktigt > rittit), ft > tt (efter > etter), nd > nn (sönder >
sönner), ld > ll (elda > ella) (VF 2:13, 42, 70ff ). Eftersom det är svårt att dra en
tydlig gräns mellan vad som ska tolkas som dialektala varianter och vad som
skulle kunna betraktas som ”normala” uttalslättnader som kan förekomma också
i standardtalspråk markeras i tabell 15 endast att informanten har belägg på
dessa typer av assimilationer.20
I arkivinspelningarna är assimilation vanligt förekommande. Hilma säger
t.ex. rittit, etter och uttlannet ’utlandet’. Orvar och Algot uppvisar båda i det
närmaste kategoriskt bruk i enlighet med de regler som i den äldre litteraturen
ställs upp för assimilation av de här behandlade konsonantförbindelserna. De
säger bl.a. tännera ’tänderna’, bönner ’bönder’, rettit ’riktigt’ men har båda var sitt
belägg på tidningen utan assimilation. Med tanke på hur dialektala Orvar och
Algot är hade man kanske väntat sig att de skulle säga tinninga men det gör
alltså ingen av dem. Orvar berättar i samtalet om något som nyss stått i tid
ningen, uttalat med kort i och med -dn- och med den bestämda formen -en.
19
Detta belägg borde ha medfört att kategorin ”kort u framför gg, ng, nk” skulle ha placerats i av
snitt 3.3. Varianten i egeninspelningen observerades dock först i ett senare skede av vårt arbetet.
20
Exempelvis har vi inte räknat litegrann, iblann, grunnskolan, tining ’tidning’, som vi alltså betraktar
som möjliga talspråkliga standarduttal.
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Tabell 16. di ’de’

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

D S(D) DS S(D)

Peter

D

Mats

D

Märta

Josef

D

Gertrud

Filip

D (dei) D

Märta

Algot

di

60+40+

Orvar

Hilma

Arkiv

S

D(S)

S

S

Ett tiotal repliker senare säger hans bror Algot ja de sto i tiddningen nu igår.
Man kan spekulera i om bröderna har en viss tidning i åtanke och att det inte
är fråga om vilken som helst tinning. Sandström (2010:180) har exempelvis
visat att ett visst samtalsämne kan föra med sig val av dialektvariant respektive
standardvariant. Inspelningen innehåller inga andra belägg på ordet tidning så
inga jämförelser kan göras men beläggen sticker ut som påtagligt standardnära.
(Se också 3.3.3 angående växling av bestämd form -en/-a.)
Filip växlar och säger utetter ’utefter’, grunna ’grunden’ men också eftersom.
Josef har ungefär lika många belägg med assimilation som utan: hannlare, rittit
och lann men handlas, vändes och efter. Märta har t.ex. hunnra ’hundra’ och
unnar ’undan’.
60+40+informanterna har ganska många belägg på assimilation men här ser
man en tydlig tendens att samma ord också kan ha standarduttal. Hos fyra
informanter förekommer Rittit och hos tre av dessa även Riktit. 60+Märta har
unnar ’undan’, kökslanna ’kökslanden’ och såväl bonne och hatt som bonde och
haft. Gertrud har ett flertal ord med assimilation, bl.a. tänna, blanna, hatt, men
också haft och efter. Mats använder hatt en gång och haft tre gånger, han säger
både etter och efter, bonnen men blanda. Peter har unnan, kunne, bonnerit men
t.ex. Riktit. Lars-Erik har i både egeninspelningen och intervjun ganska många
belägg på Rittit men en gång i vardera inspelningen använder han också Riktit.
Fler assimilationer i egeninspelningen är ella(t) ’elda(t)’ och i intervjun hatt ’haft’
och blanna ’blanda’.

3.2.8 di ’de’

Vanligt i materialet är personligt pronomen tredje person plural di (tabell 16).
Dialektvarianten är i princip allenarådande i arkivmaterialet. Också för bestämd
artikel används di. Men bestämd artikel förekommer inte så ofta i samtalen.
Varianten di av de är gammal enligt Wessén 1969 § 195:6. Objektsformen dom
användes i Stockholms talspråk redan i slutet av 1700-talet också som subjekt.
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Men i mellersta Sverige vidhölls i stort sett di som subjekt och dom som objekt
ännu fram på 1900-talet skriver Wessén (a.st.).21 I redovisningen görs ingen
skillnad på om ordet används som pronomen eller som bestämd artikel.
Alla arkivinformanter utom Hilma har kategoriskt bruk av di. De gånger då
Hilma inte har di har hon den diftongerade formen dei, som är en annan tradi
tionellt dialektal form inom det s.k. diftongområdet där Mark ingår (VF 1:287)
(se också 3.3.16).
Hos flertalet 60+40+informanter finns belägg på di. När informanterna växlar
är det med standardtalspråksvarianten dom eller det standardnära döm. Med S
avses här alltså inte de utan dom/döm. Märta har många belägg på di, några
standardnära döm och enstaka dom i subjektsställning. Ett längre sammanhållet
yttrande ur intervjun med Märta innehåller t.ex. omväxlande både di och döm i
subjektsform av det personliga pronomenet:
nu di siste årena å vi jobba ju ideellt helt å höllet gratis så all den arbetskraften får döm ju
men skölleLöm [’skyller dom’] på de tar så lång ti å plocka bört den ordinarie utställningen
di har dær fö vi ha ju hantverkare söm ä där å visar sina grejer å säLjer då så döm måste
flötta på en massa saker.

Egeninspelningen med Lars-Erik innehåller långt fler di än dom. Ett av de två
beläggen på dom i subjektsform kommer ganska snart efter en objektsform och
kan sannolikt tolkas som en återanvändning av standardformen:
L-E: för du får dom billigt idag dom där
G:
jaa ja de ä klart nu har de ju gått ner
L-E: alltså dom är otrolit prisvärda

I intervjun använder Lars-Erik dock bara standardvarianten dom eller det
standardnära döm. Med avseende på detta drag är skillnaden mellan inspelnings
situationerna mycket stor. Gertrud och Mats har övervägande standard- eller
standardnära dom/döm och endast få exempel på di. Peter har inget di alls. Där
emot har han i en inspelning från 1980 långt fler dialektbelägg än standard, 7 di
och 1 döm.22 Här ser vi alltså en tydlig förändring i verklig tid.

I eskilstunavarieteten från 1967 fanns belägg på di, särskilt hos äldre, men inte i materialet från
1996 (Nordberg 1985:21 resp. Sundgren 2002:97).
22
Inspelningar med Peter och Märta gjordes också 1980. Dessa används ibland för att komplettera
resonemangen.
21
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3.3 Varianter som finns i arkivinspelningar,
hos dagens 60+40+informanter och dagens ungdomar
Ett trettiotal olika varianter som är gemensamma för arkivinformanter och
dagens informanter, oavsett ålder presenteras i detta avsnitt. Ungdomarnas bruk
av varianterna redovisas endast genom angivande av det antal gymnasister som
i materialet någon gång använder dialektvarianten i fråga.
Den första varianten, rs realiserad som dental, finns faktiskt inte belagd hos
våra arkivinformanter men tas ändå upp här eftersom den traditionellt använts
i närliggande västgötskt område. Kongruensböjt adjektiv förekommer inte i
gymnasieintervjuerna men en ung man böjer i egensinspelningen två adjektiv,
vilket visar att draget fortfarande är levande. Således har vi valt att också
redovisa detta. Förutom adjektivändelsen är samtliga varianter belagda i grupp
intervjuerna med ungdomarna.

3.3.1 rs > [ss]

Ett speciellt drag såtillvida att det alltså inte finns belagt hos någon av våra arkiv
informanter är konsonantkombinationen rs realiserad som ss. Draget finns hos två
personer i våra inspelningar, 60+Gertrud, fössöka, och en kinnagymnasist, fösstå (2
belägg). Det rör sig knappast om ett tillfälligt uttal då det enligt äldre litteratur,
bl.a. VF 3:22f, är belagt i närområdet. Sjöstedt (1936:275ff ) beskriver en ”avsupra
dentaliseringstendens” som sprider sig söderifrån och vars nordgräns vid tiden
för hans undersökning gick från kusten i Halland strax norr om Falkenberg och
uppåt mer eller mindre längs landskapsgränsen Småland–Västergötland. Enligt
Sjöstedt ska angränsande delar i Västergötland uteslutande ha supradentaler men
vi har registrerat många förekomster av dentaluttal för såväl rs, rn, rd som rt i en
arkivinspelning, gjord 1958, från Kalvs socken i Kinds härad. Informanten har
bl.a. fössöka ’försöka’, pessoner ’personer’, gässgård ’gärsgård’, ban ’barn’, jannspis
’järnspis’, begäde ’begärde’, bött ’bort’. Sjöstedt verkar se avsupradentaliserings
processen som en pågående förändring. Draget kan väl därför antas ha spridit sig
norrut efter Sjöstedts materialgenomgång. Vi har i inspelningarna från 2000-talet
alltså noterat belägg hos Gertrud i Örby, som ligger ca 15 km från Hallands
gränsen, och hos en gymnasist vars hemby ligger ännu närmare Hallandsgränsen.
När Hilma från Örby spelades in 1948 hade hon inga belägg på dentaluttal av rs;
det enda belägget på variabeln är i ordet förstörde uttalat med supradental.23
23
Detta innebär givetvis inte att detta uttal inte skulle kunna vara belagt hos någon annan informant
från Örby men vi har inte undersökt några andra härifrån. Den enda inspelning från trakten som
vi lyssnat på är den från Kalv.
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Tabell 17. Kongruensböjt adjektiv

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

×

×

×
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×
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×

Lars-Erik
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Adjektivböjning

60+40+

Hilma

Arkiv

1

3.3.2 Kongruensböjt adjektiv
I arkivinspelningarna förekommer kongruensböjt adjektiv förhållandevis ofta
predikativt, t.ex. ja ha ju vart gefter ’jag har ju varit gift’ (Orvar) och i substantiv
fraser, t.ex. en storer kar ( Josef ). Det är framför allt den traditionella maskulina
ändelsen -er, ibland med bortfallet r, som används, ytterst sällan feminint -a,
endast i liten, t.ex. ena lita Ruta ’en liten ruta’ (Algot).24 Hos 60+40+informan
terna uppträder också gamla adjektivändelser, oftare hos 60+arna (tabell 17).
Draget är mycket ovanligt hos dagens gymnasister och påträffas endast i en
egeninspelning.
Redan då arkivinspelningarna gjordes torde adjektivböjningen ha varit inne
i en utjämningsprocess och flertalet informanter böjer inte alltid adjektiven.
Vi har inte räknat antalet icke böjda adjektiv och markerar därför endast vilka
informanter som någon gång har en adjektivändelse så som beskrevs ovan.
Samtliga arkivinspelningar innehåller åtminstone något, ofta ett flertal,
exempel på adjektivmorfem. Böjt adjektiv förekommer oftare predikativt än
attributivt. Exemplen i arkivmaterialet är ganska många och här följer ett urval:
han va halter; far va ju Rittir i hövvet; ja lå sjuker (Hilma); han va livater (Orvar);
ja ha ju vart gefter; va en vänsterhänter ’om man var vänsterhänt’ (Algot); han va
nöjder; han ble gefter hit; hu ä födder; storer kar ( Josef ); han va gråer; ja vet knappt
när han ä födder elle döer (Märta).
Traditionellt böjda adjektiv förekommer också då och då hos dagens 60+infor
manter.25 Gertrud säger där va ju som lita stuga; idrott tog så storer plats; hennes

24
Femininböjda adjektiv är över huvud taget sällsynta. Enligt VF 2:88 är adjektivet liten ett av få
med ordslut på -en där feminin böjning finns bevarad. Dock framgår av VF 4:65f att feminint
lita är allmänt i större delen av Västergötland där andra adjektiv enbart uppvisar maskulinformen.
25
Båda 60+arna använder också det adjektivitiviska pronomenet själv med -er-ändelse: de ha ja
Räknat ut själver (Gertrud); de tro ja han hade gjort själver, te mej sjöLver (Märta).
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pappa va födder där. Märta har några exempel: pappa va födder åtta; ho ä klarer i
hövvet; barna ha ju jättefiner mat i skolan; de ä en store gål. 26
Även hos 40+informanterna förekommer ett par exempel. Mats säger om sig
själv att han ä Rätt så later och att huset som han bor i byggdes med en store bar
och Peter säger vi få la se om ho blir tvåspråkir då.27
Bruket att kongruensböjda adjektiv verkar, som nämndes, vara inne i en
långdragen utjämningsprocess. Det är t.ex. inte alldeles självklart att de äldre
språkbrukarna haft kvar känslan för ett substantivs genus och att det därmed
inte handlar om kongruensböjning i ordets rätta bemärkelse. T.ex. kan samma
(feminina) substantiv föregås av ett femininböjt och ett maskulinböjt adjektiv:
ena lita å ena stöRRer [potäta] (Algot). Ett maskulint -er kan användas predi
kativt till subjektet ho: ho sulle vara lagder (Orvar). 28 En informant kan i samma
yttrande använda såväl böjt som oböjt adjektiv till subjektet nån: pappa va födder
åtta å nån va född tio å nån va födder sex (Märta 2006).
Det finns i hela materialet tre fall där det tydligt handlar om kongruensböjt
femininum och i samtliga fall är det formen lita av liten. I övrigt är det ute
slutande maskulinändelsen som förekommer.

3.3.3 Femininkongruensböjt possessivpronomen

Possessivpronomen kan i traditionella dialekter kongruensböjas i femininum,
t.ex. mi mamma (se VF 4:94). Variabeln är inte ofta belagd i vårt material men
dialektvarianten förekommer både i arkivinspelningarna och hos 60+informan
terna (tabell 18). De former som förekommer i materialet är mi, si och våra. En
gymnasist använder mi en gång.
Redan Hilma växlar mellan mi och min och säger såväl mi ti som min tid, men
dialektvarianten mi förekommer oftare än min. Förutom Hilma har endast Josef
ett belägg; även han säger mi ti.
60+arna växlar mellan dialekt- och standardform. Gertrud säger t.ex. både
mi mamma och min mamma, mi mormor och min mormor. Hon växlar också
mellan si och sin: si bok, före si ti men sin fröken. Märta säger mi faster men min
Enligt VF 4:64 faller -r i vissa västliga trakter. Det framgår att r-bortfall sannolikt varit mera
spritt än som antagits i tidigare delar av VF. Särskilt framhålls att det är i attributiv ställning som
detta tycks ske, mera sällan i predikativ ställning. Både Märta och Mats, som har var sitt belägg på
attributivt store, bor i centrala Västergötland.
27
Vid vokalmöte tycks inte -e- alltid uttalas, alternativt hör man det inte tydligt i inspelningen. Här
är det Peters adjektiv som hörs som tvåspråkir, Hilma har rittir och Märta trevlir.
28
Att maskulinum tar över i förhållande till femininum har konstaterats i många undersökningar,
se t.ex. Rabb 2007:31ff och där anförd litteratur.
26
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Tabell 18. Femininkongruensböjt possessivpronomen

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

Dagens
gymnasister

Gym.

Orvar

Poss.
pron.

60+40+

Hilma

Arkiv

D(S)

0

0

0

D

0
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S

0
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1

farmor. Dessutom har hon en förekomst av femininböjt vår: våra tös (se VF
4:94). Femininböjt possessivpronomen är inte belagt hos 40+arna.

3.3.4 änna

Adverbet änna kan i västgötskan ha lite olika betydelser: ’nästan, alldeles, liksom,
just’ (OSDs). Rietz (846b) ger för sitt 1800-talsmaterial betydelserna ’alldeles,
riktigt, mycket, just’ med utbredning i Bohuslän, Västergötland och Småland.
Från Alingsås i slutet av 1990-talet ges den modernare betydelsen ’liksom’ och
’typ’ (Grönberg 2004:173ff ).
Ordet uppträder sällan i inspelningarna men denna typ av modifierande
adverb förekommer inte nödvändigtvis i det slags samtalsmaterial som här an
vänds. Därför är denna variant inte så intressant att undersöka ur ett utjäm
ningsperspektiv men eftersom den förekommer i ungdomsmaterialet blir det
relevant att också ta upp den här.
Av arkivinformanterna har endast 17-åriga Märta ett par belägg. 60+Gertrud
har ett belägg, 40+Mats har två och Lars-Erik har ett i egen
in
spelningen
(tabell 19).
Här ges ett par exempel för att illustrera hur änna används i samtalskontexten.
Märta (1961) försöker förklara för intervjuaren att man mal rovor till korna som
de får att äta på vintern: di har nön sorts kvarn söm en mal så de blir skiver änna.
Mats använder ordet då han beskriver olika grupperingar i samhället: så då dom
har ju änna ja dom har ju kommet ihop då.

3.3.5 Uttryck av typen den hära, den dära

I anslutning till bl.a. den/denne uppträder i traditionell västgötska här och där
med stor formrikedom, bl.a. den hära ’den här’, såna därneke ’sådana där’ (VF
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Tabell 19. änna

×

×

Dagens
gymnasister

Ulrika

Lars-Erik
intervju

Gym.

Lars-Erik
egeninspeln.

Peter

×

Mats

×

Märta

Gertrud

änna

Märta

60+40+

Josef

Filip

Algot

Orvar

Hilma

Arkiv

2

Tabell 20. Uttryck av typen den hära, den dära
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1

4:97). Såväl i vårt arkivmaterial som i 60+40+inspelningarna finns enstaka
exempel (tabell 20). En gymnasist har två belägg. I likhet med änna är detta
ett drag som endast dyker upp sporadiskt och därför lämpar det sig inte för att
undersöka dialektutjämning. Draget finns dock belagd i ungdomsmaterialet.
Alla de exempel som excerperats ur arkivinspelningarna är av typen hära, dära.
Hilma har ett flertal olika uttryck: de dära, detta hära, så hära och söpass hära.
Algot och Märta har var sitt sån dära och Josef ett sånt hära. Bland 60+40+infor
manterna har två förekomster registrerats, Gertrud så häringa och Ulrika sån hära.

3.3.6 mö ’mycket’

Ordet mycket uttalas i traditionell västgötska i obetonad ställning mö, möe eller
möt (VF 2:43). Hos arkivinformanterna finns såväl kategoriskt bruk av dia
lektvarianten mö som av den mera standardnära varianten möcke (tabell 21). I
60+40+materialet finns dessa men också flera standardförekomster. (Med S
avses här såväl standardformen som standardnära möcke.) (Se också VF 1:229.)
Två gymnasister använder var sin gång möe.
Tre informanter i arkivmaterialet har kategoriskt bruk av mö (och/eller möe,
möt) medan två växlar med möcke och en endast använder möcke. Ingen har alltså
belägg på den helt utjämnade formen med y-uttal. I 60+40+materialet överväger
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Tabell 21. mö ’mycket’
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standard- eller standardnära belägg. Märta, Gertrud och Peter växlar men har
fler standardförekomster. Mats använder endast det standardnära möcke eller
standardformen mycke. Lars-Erik har i egeninspelningen övervägande mö(-e, -t),
medan det standardnära möcke jämte standardformen mycke används kategoriskt
i intervjun.

3.3.7 ho ’hon’

Den traditionella pronomenformen ho ’hon’ är i arkiv- och 60+40+inspelning
arna mycket vanlig (tabell 22). Se VF 4:93. Två gymnasister använder ho, en av
dem ofta.
Arkivinformanterna använder antingen hu eller ho. Josef hade kategoriskt hu,
Hilma övervägande hu och Märta övervägande ho (se 3.1.6). I 60+40+inspel
ningarna dominerar bruket av ho. Märta använder i inspelningen från 2006
enbart denna form. Kategoriskt bruk av dialektvarianten har också Mats. Ger
trud och Peter som växlar har fler dialektvarianter. Lars-Erik använder endast
ho i egeninspelningen och endast hon i intervjun.

3.3.8 en ’man’

Det traditionellt dialektala generiska pronomenet en ’man’ (se VF 4:99) är i
arkiv- och 60+40+inspelningarna mycket vanligt (tabell 23). Det förekommer
hos tre av gymnasisterna.
Flertalet arkivinformanter har kategoriskt bruk av dialektvarianten men viss
växling uppträder också. I Filips fall dominerar bruket av en men växlingen
blir påfallande eftersom det enda man som förekommer bland dryga tiotalet
en dyker upp i samma yttrande som en: ja de vet man inte men en får nästan trot.
Också i 60+40+inspelningarna är dialektvarianten mycket vanlig. Märta
och Mats har kategoriskt bruk. Mats har över 50 belägg eftersom han närmast
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Tabell 22. ho ’hon’
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Tabell 23. en ’man’
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genomgående använder en för ’jag’. Peter växlar men har lika många en som
man. Diskrepansen mellan Lars-Eriks egeninspelning och intervju är inte
riktigt lika stor som i fallet ho–hon. Han har enstaka man bland dominerande
en i egeninspelningen men tvärtom i intervjun.

3.3.9 Traditionell substantivböjning

Samtliga informanter i såväl arkiv- som i 60+40+inspelningarna har exempel på
traditionell böjning av substantiv (tabell 24). Här handlar det inte om ett sär
västgötskt böjningssystem utan former som finns i flera svenska dialekter. Det
rör sig om feminina singularer i bestämd form (t.ex. tia ’tiden’, tösa ’tösen’ och
vecka ’veckan’), plural obestämd form -ar där r fallit (t.ex. hästa) och om plural
bestämd form av historiskt sett såväl maskulina och feminina som neutrala ord
(bönnera, gatera, djura).29 I de resultat som anges i tabellen har en bedömning
gjorts av om dialekt- eller standardvarianten överväger hos informanterna efter
29
Det är givetvis stor skillnad på att använda ett särskilt -a-suffix i feminina ord av stark böjningstyp
(löna ’lönen’) och svag böjning (gata ’gatan’) etc. men vi har detta till trots valt att endast skilja
mellan plurala och singulara former. I ungdomsmaterialet hålls även dessa ihop som en kategori
(4.1.1).

75

Tabell 24. Traditionell substantivböjning
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a
Båda bröderna Orvar och Algot har varsitt belägg på tidningen. De har alltså varken assimilerat -nneller den dialektala bestämda formen -a. Jfr 3.2.7.

som standardförekomster inte är räknade. Fem gymnasister har minst ett belägg
på traditionellt böjda substantiv.
Bland arkivinformanterna är dialektvarianten närmast allenarådande men
viss växling med standard förekommer hos vissa. 60+informanterna använder i
ganska hög grad traditionell substantivböjning och bland 40+informanterna har
Lars-Erik i egeninspelningen faktiskt genomgående dialektal böjning. Också
Mats har förhållandevis många belägg på dialektala former även om standard
överväger. Peter har snarast undantagsvis dialektformer. Också Ulrika har ett
exempel på från standard avvikande pluralform. Det rör sig visserligen om barna
som är en form som är ganska ofta använd i talspråk även på andra ställen.30
De singulara böjningsformer som förekommer är bestämd form femininum.
De feminina ordens bestämda böjningsmorfem är i dialekten -a såväl för starka
(t.ex. joLa ’jorden’) som svaga femininer (t.ex. vecka ’veckan’).31 Ur arkivinspel
ningarna kan följande exempel ges: joLa ’jorden’, tia ’tiden’, löna, mjölka, natta,
Rota, tösa ’flickan’, bedömninga, uppfattninga, Räkkninga, göschla ’gödseln’, gata,
stôva ’stugan’. 60+informanterna har bl.a. dörra, dottera, väLa ’världen’, sola,
stånga, natta, utbildninga, domkörka, vecka, trappa. 40+informanterna har bl.a.
tösa, julafta, joLa ’jorden’, förkylninga, försäljninga, kedja, körka ’kyrkan’, kona ’kon’.
I arkivinspelningarna finns många förekomster av traditionell pluralböjning,
bl.a. hara ’harar(na)’, stena ’stenar(na)’, hästa ’hästar(na)’, oxa ’oxar(na)’, vagna
’vagnar(na)’, penga ’pengar(na)’, ågna ’agnar(na)’ (vid excerperingen noterades
Exempelvis visar Sundgren (2002:142) i en jämförelse mellan bruket av just barna–barnen i
Eskilstuna att andelen dialektvarianter faktiskt har ökat där mellan 1967 och 1996.
31
Eftersom antalet belägg är stort och samtliga informanter har traditionellt böjda substantivformer
uppges bara undantagsvis vem som använt vilket ord. Detta gäller även fortsättningsvis då antalet
exempel är stort.
30
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Tabell 25. Kort rundat u

DS

DS S(D)

Dagens
gymnasister

S(D) DS

Ulrika

D

Gym.

Lars-Erik
intervju

D

Lars-Erik
egeninspeln.

Märta

D(S)

Peter

Josef

S

Mats

Filip

S

Märta

Algot

D

Gertrud

Orvar

Kort
rundat u

60+40+

Hilma

Arkiv

S

S

1

inte om det rörde sig om obestämd eller bestämd form); törjedara ’torgdagarna’;
bönnera, maskinera, infartera, Röttera, klassera, tjejera, Raera ’raderna’; hackera
’hackorna’, lampera, stôvera ’stugorna’, gatera, Resera, svalera, vallkora ’vallkorna’;
laggårstaka ’ladugårdstaken’, blana ’bladen’, husa, husena ’husen’, djura ’djuren’,
åra ’åren’, svina ’svinen’, barna ’barnen’.
Man kan lägga märke till att både husa och husena finns belagda i arkiv
inspelningarna; Orvar från Stenum har husa och Filip från Skara har husena.
Wessén 1969 § 186 skriver att former som husena, bärgena, barnena uppträder
i mellansvenskt talspråk mot slutet av 1600-talet. De ska ha uppkommit efter
mönster av de maskulina och feminina pluralerna på -na. Filips variant bör
alltså betraktas som en ”nyare” form i en pågående utjämningsprocess.
Förekomsterna hos 60+informanterna är färre men ändå ganska många, bl.a.
gåLa ’gårdarna’, hunna ’hundarna’, penga, möblera, generationera, kontaktera, mar
kera, läxera, Rovera, tösera, småkakera, kora. 40+informanterna har ännu färre
belägg men ändå inte få, bl.a. vresbocka, bilera, minutera, markera, nättera, dynera,
kulera, veckera, årena, djurena, barna, lantbrukena. Här återkommer den neutrala
pluralform som redan Filip har exempel på i husena. Där arkivinformanterna
har åra och djura har Gertrud, Märta, Mats och Lars-Erik årena och Lars-Erik
också djurena.

3.3.10 Kort rundat u – [ʉ]

Bland flertalet av arkiv- och 60+40+informanterna förekommer enstaka belägg
på kort u uttalat mera slutet och överrundat som långt u i hus (tabell 25). Före
teelsen finns beskriven i VF 1:204ff och avser fornvästgötskt kort u i långstaviga
ord. Enligt VF 1 uppträder i Västergötland detta u-ljud ganska ofta framför ll,
allmänt i bl.a. ull och full samt framför en del andra l-förbindelser (s. 210ff ). Det
kan också förekomma framför bb (s. 204). Något exempel ges framför s- och
t-förbindelser (s. 218f ). I gymnasistmaterialet finns endast ett belägg.
Flera av informanterna i arkivmaterialet har uttal med rundat u och huvuddelen
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Tabell 26. å-haltigt kort a
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D
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D
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D
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D

Mats

Filip

D

Märta

Algot

D

Gertrud

Orvar

Kort a >
å-halt

60+40+

Hilma

Arkiv

S

1

av dessa har det i princip genomgående. Exempel är ull (Hilma), tull (Filip),
kutting ( Josef ), skjussa, kurs (Märta). Filip har ett belägg på ordet kullersten med
standarduttal. Orvar och Algot har inga belägg på dialektvarianten men de har
heller inga belägg på ord med u framför ll, som ju är den kombination där detta
uttal förekommer mest. Variabeln är över huvud taget inte belagd särskilt ofta i
arkivinspelningarna.
Hos 60+40+informanterna finns lite fler exempel. De som har belägg på
dialektvarianten har också standardvarianten och växlar således. Gertrud och
Lars-Erik har fler standard- än dialektbelägg. Exempel där runt u förekommer
är Gullberg (Gertrud), Rulla, bulla (Märta), årskull (Mats), skjussa ’skjutsa’,
skulden, tutta på (Peter) och hurtig, gubben (Lars-Erik, egeninspelning).

3.3.11 å-haltigt kort a
framför vissa konsonantförbindelser

Kort a uttalas i traditionell västgötska mer eller mindre slutet då det följs av vissa
konsonantförbindelser (VF 1:96–114). Vi har i vårt material funnit å-haltigt a
framför k-, g- och ng-uttal och framför supradentalen rt. Uttalet är vanligt i fram
för allt arkivinspelningarna men det förekommer också i dagens 60+40+inspel
ningar (tabell 26). I vår inventering och excerpering av traditionella västgötska
drag hos gymnasisterna kom kort å-haltigt a inte med. Vi var inte tillräckligt
uppmärksamma på detta drag och alltför få informanter hade det för att vi skulle
upptäcka det vid vår allmänna genomgång. Emellertid har vi i efterhand kunnat
konstatera att åtminstone en informant har enstaka exempel på detta drag.
Eftersom å-halten ibland är ganska svag kan det vara svårt att bedöma om
det handlar om svagt å-haltigt uttal eller om det snarare är standarduttal men
arkivinformanter har så vitt det går att bedöma kategoriskt bruk av dialekt
varianten. Bland de belagda orden med å-uttal finns dågs, lågt, håcka, fåktist,
hånk, schlåktare, kvårting och svårt.
Dagens 60+40+informanter har en del belägg framför k, ståckars, fåktist, hjärt
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Tabell 27. Kort i > e och kort y > ö

Algot

Filip

Josef

Märta
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Peter
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Gym.
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D

D

D

D

D

D

DS

DS

DS

SD

=

=

S(D)

9

Kort y > ö D

D

D

D

D

D

DS

DS

DS

SD D(S) DS S(D)

2

Kort i > e

attåck, jåkt, såkt ’sagt’, tåcksam och framför ng-ljud i tånken ’tanken’. Lars-Erik
har i egeninspelningen två exempel där a-uttalet drar mot å, jåkt och ståckarn.
I huvuddelen av de ord där kort a förekommer framför k ligger Lars-Erik dock
närmare standard. När han intervjuas har han också övervägande standardnära
eller standarduttal.32

3.3.12 Kort i > e och kort y > ö – [e] och [œ]

Sänkning av kort i > e och kort y > ö – t.ex. feck ’fick’, gefter ’gift’, bögga ’bygga’,
flökta ’flykten’ ur vårt material – har ofta beskrivits som typiska för götamål, se
t.ex. Wessén 1966:23. Av VF 1:129, 228 framgår att gammalt kort i och y i
västgötskan i mycket stor utsträckning övergått till e-ljud respektive ö-ljud.33
Sänkning av kort i > e och kort y > ö beskrivs gärna tillsammans i litteraturen, se
t.ex. Landtmanson 1952:8, Wessén 1966:23 och Wessén 1969 § 35, 67. Vi följer
detta och redovisar båda ljuden tillsammans. Att antalet belägg på i > e är betyd
ligt fler än y > ö i materialet handlar om att variabeln kort i förekommer oftare.
Till gruppen i > e har också varianten te av till förts.
Både kort e för i och kort ö för y är vanliga i såväl arkiv- som 60+40+inspel
ningarna (tabell 27). Nio gymnasister har belägg på i > e och två på y > ö.
Arkivinformanterna gör genomgående bruk av dialektvarianterna. 60+in
for
man
terna har en klar övervikt av dialekt
varianterna men standard
uttal
Det är svårt att med blotta örat avgöra att det är fråga om ett dialektalt uttal utom vid några få
tillfällen. Drygt 20 minuter in i intervjun dyker det å-haltiga uttalet upp, tångken ’tanken’. Han har
dessförinnan uttalat detta ord med a-halt. Genom intervjun talar Lars-Erik ofta om jakt och sitt
jaktlag; endast en gång och först en halvtimma in i intervjun säger han jåktlaget.
33
Förändringen av kort i > e och kort y > ö är inte på något vis särvästgötskt. Den genomfördes
generellt i vissa ställningar i äldre och yngre fornsvenska (Wessén 1969 §35, 67) men i Väster
götland har förändringen skett i fler ställningar.
32
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Tabell 28. Bakre r
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11

Märta har inget belägg på denna variabel 1961 men 1980 har hon käRRa, vilket visar att detta uttal
inte är främmande för henne trots att hon 2006 endast har främre r i denna position
a

förekommer också. 40+Mats har för båda variablerna fler dialekt- än stand
ardvarianter. Lars-Erik har både i intervjun och egeninspelningen fler dia
lektvarianter i fråga om y > ö men lika många dialekt- som standardvarianter i
fråga om i > e. Peter har för båda variablerna fler standardbelägg. Man kan också
konstatera att Ulrika har ett fåtal belägg på såväl i > e som y > ö.
Ytterligare exempel ur materialet är legga, drecka, geck, sekte, skellnad, mett,
setter, netti ’nittio’, kvest; löfta, bögdera ’bygderna’, Röggen, möcke, töcka, skölla,
körka.

3.3.13 Bakre r – [ʀ]

Uttal av r är i traditionell västgötska, liksom i andra delar av götamålsområdet,
avhängigt av var i ett ord r förekommer och hur den fonologiska omgivningen ter
sig (VF 3:1–12).34 Variabeln realiseras som bakre [ʀ] initialt i ord (Röra [ʀøːra]),
som andra led i en sammansättning (granRis), när den inne i ord inleder huvud
betonad stavelse, [-ʀ-´] (steaRin, BoRås, diRekt) och när den är lång (vanligen
dubbeltecknad i skriften) efter betonad vokal, [´-ʀː] (döRR, väRRe). Samtliga
dessa typer finns belagda och flertalet arkivinformanter har kategoriskt bruk
34
Bakre r har i traditionell västgötska en intressant fördelning och detta har diskuterats i många
sammanhang. För en längre utredning och hänvisning till annan litteratur se Svahn 2010. (Obser
vera dock att förresten och arrendera i texten 2010 placerats i den överst redovisade gruppen i
tabellen. Här är dessa ord redovisade i den näst översta, som bakre r före betonad stavelse inne i
ord. Hur man valt att sortera dessa ord spelar ingen roll för resultatet.) Se också Bruce (2010:146ff )
och Språken i Sverige (2010:66).
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(tabell 28). Bland 60+40+informanterna växlar bruket men i samtliga positioner
finns bakre r bevarat åtminstone hos någon informant. Dagens unga västgötar
använder endast bakre r initialt. Se 4.1.1.
Alla arkivinformanter utom Filip har kategoriskt bruk i samtliga positioner
där förekomst har noterats. Exempel på ord med långt bakre r efter betonad
stavelse inne i ord är döRRa, heRRen, heRRegåL ’herrgård’, kuRRa35, oRRahôl
’orrhål’, stöRRe(r), späRRa, väRRe(r).
Kategorin r inne i ett ord som inleder huvudbetonad stavelse är överhuvudtaget
inte särskilt vanlig i arkivinspelningarna och alla informanter har inte belägg.
Det rör sig dessutom om en särskild typ av ord (se VF 3:3f ). Hilma har dock
flera belägg: geneRalen, fabbeRiken och bageRit. Märta säger BoRås och Josef
diRekt. Filip växlar mellan föRResten och förresten.
Bland 60+40+informanterna har både Gertrud och Peter bakre r i föRR men
Gertrud har också belägg på förr. Övriga informanter har alla standarduttal i
denna position. Märta har standarduttal i både förr och större men bakre r inne
i ord före betonad vokal i föRResten och diaRRé men växlar också med diarré.
Växlar gör hon också i ordet arrendera; det gör också Peter. (Uttalet av arrendera
kommer av arrende med bakre r, se VF 3:11.) Gertrud säger fabbeRik tre gånger.
Hon har också beläggen baRackera, beRodde, beRätta och beRättelse men också
berättartradition.36 Också Märta säger beRo, beRoende, beRätta samt teRäcklit
och diRekt. Mats har kategoriskt bruk av denna typ, bl.a. EuRopa, diRekt, beRor.
Också Lars-Erik har i egeninspelningen bara bakre r i denna position: diRekt,
beRätta. Däremot har han i intervjun kategoriskt standarduttal, t.ex. bero(ende),
beräkning. Också Peter har belägg på diRekt.37
Initialt, såväl i enledade ord som i andra leden i ett sammansatt ord används
bakre r genomgående både av arkivinformanterna och av huvuddelen av 60+40+.
Samtliga arkivinformanter som har ett sammansatt ord där andra ledet inleds
med r har kategoriskt bruk av bakre r. Det har också 60+40+informanterna med
undantag av Peter och Ulrika. Exempel ur arkivmaterialet är granRis, sångRöst,
pengaRäkninga och ur 60+40+mate
rialet: klockRent, arbetsRedskap, vardass
Rummet, undanRöjt, demokratiRåd, inRede, omRåde, utRustning. Peter har två
gånger närradio med främre r men i de tre övriga sammansättningarna använder
Ordet kurra avser en typ av rem som finns på en präjel, dvs. en slaga.
Ord med initialt be-, som i bl.a. berätta och bero, liksom ord med initialt te-, teräcklit, har hänförts
till denna grupp medan t.ex. inrede, område insorterats bland sammansättningar i nästa grupp. Man
kunde ha valt att göra annorlunda eller att hålla dem samman i en grupp men betoningen på andra
stavelsen är tydligare i be- och te-orden.
37
I ett ungdomsspråkligt material har också uttal med bakre r i ordet direkt noterats (Svahn 2007a:
356, 2007b:215). Det finns däremot inte alls belagt i det gymnasiematerial vi redovisar i kap. 4.
35
36
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han bakre r. Att förleden avslutas med ett r som följs av r i efterleden kan tänkas
medföra att bakre r inte föredras.
Arkivinformanterna har genomgående initialt bakre r. Också bland 60+40+
informanterna är detta uttal absolut vanligast. De belägg med främre r som
registrerats bland våra informanter är få medan det finns många belägg med
bakre r. Peter har just då intervjun ska börja ett främre r: rullar bandet. Det är
inte ovanligt att en informant använder standarduttal i början av en inspelning,
se t.ex. Sandström 2010:221, 224. Peters enda främre r uppträder så tidigt att
själva samtalet inte kommit i gång. Därefter använder han konsekvent bakre r
ordinitialt, vid inte mindre än 36 tillfällen. Av Gertruds 43 belägg på initialt r
realiseras 42 som bakre. Det främre r:et dyker upp efter att intervjun har blivit
avbruten av att en annan person kommit in i rummet och just återupptagits (i
rolit, ett ord som förekommer vid fler tillfällen i intervjun men då alltid med
bakre r). Möjligen kan situationen jämföras med en nystart av inspelningen.
Lars-Erik har i egeninspelningen kategoriskt bruk av bakre r ordinitialt men
i intervjun finns två belägg där standarduttal används: rådjur, runda. Det är få
med tanke på att variabeln förekommer 44 gånger. Man kan notera att Ulrika
också har ett bakre r (Rittit) men 21 främre. Hennes bakre r kommer ganska
sent i intervjun och tillsammans med ytterligare några dialektdrag.38

3.3.14 rd > tjockt l – [ɽ]

Konsonantförbindelsen rd (av gammalt -rð) uttalas i traditionell västgötska med
tjockt l (skrivs i exemplen L), t.ex. gåL ’gård’ (VF 3:13, 15). Draget är ganska
vanligt i arkivmaterialet men alls inte lika frekvent i 60+40+inspelningarna
(tabell 29). Tjockt l förekommer också i övergången mellan två ord där det ena
slutar på r och det andra börjat på d, alltså vid junktur, t.ex. haLu ’har du’. Hos
ungdomarna finns uttalet nästan uteslutande i junktur.
Flera av arkivinformanterna uttalar preteritumformen gjorde med standard
uttal. Detta uttal noteras redan i VF 3:13 och ordet får antas vara i en föränd
ringsprocess redan i det material som utgör grunden för VF, dvs. den varietet
som talades av informanter födda i mitten av 1800-talet. Det s.k. genuina uttalet
sägs dock vara tjockt l. Dialektvarianten är vanlig i andra ord och samtliga arkiv
informanter har belägg, t.ex. joLa ’jorden’, väLa ’världen’, gäLa ’gärdena’, höLe
’hörde’. Det ser här ut som om ett speciellt ord går före i en utjämningsprocess.
Kategoriskt bruk av tjockt l, inklusive gjoLe, har i arkivinspelningarna Orvar
och Algot. Hilma växlar mellan gjoLe och gjorde men har i övrigt genomgående
38
Vi utreder inte samverkansfaktorer i vår undersökning även om det skulle vara såväl relevant som
intressant. Sandström (2010:256) visar att en dialektform kan ge upphov till en annan.
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Tabell 29. rd > tjockt l
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Arkiv

dialektvarianten. Filip har ett belägg på gjorde med standarduttal; han växlar
mellan joLa och jorden och har slutligen ett belägg på gåLa ’gårdarna’. Josef har
två belägg på joL ’jord’ med dialektuttal och ett exempel på gjorde med standard
uttal. Märta 1961 har genomgående tjockt l men har inga belägg på ordet gjorde.
Det har hon däremot i inspelningen från 2006, både i form av äldre dialektuttal
med tjockt l och av standarduttal med supradental. Standarduttal är vanligast.39
Också Gertrud växlar i uttalet av gjorde med liknande fördelning som Märta.
Skillnaden mellan de båda 60+kvinnorna är att Märta i andra ord genom
gående använder tjockt l (t.ex. joLbruk ’jordbruk’, gåL ’gård’, höLe ’hörde’)
medan Gertrud växlar (t.ex. väLa/värden ’världen’) och har något fler standard
former än dialektformer. 40+informanterna har i intervjuerna kategoriskt bruk
av standardvarianten utom vid junktur. 40+Lars-Erik har dock i egeninspel
ningen belägg på joL(a) ’jord(en)’.
Andra förekomster av rd som tjockt l som noterats i materialet är vid över
gången mellan två ord, haLu ’har du’, seLöm ’ser dom’, göLente ’gör det inte’.
Denna typ finns i såväl arkivinspelningarna (t.ex. leveLär ’lever där’) som hos
60+40+ (t.ex. föLe ’för det’). Mats och Peter har bara dialektvarianten vid junktur.
Bruket av tjockt l för gammalt rd tycks befinna sig i slutet av en ganska långt
utdragen utjämningsfas som tydligt bekräftas av 40+materialet, där Lars-Erik
är ensam om att ha ett belägg där det inte rör sig om junktur. Utjämningen
bekräftas av ungdomsmaterialet där endast ordet ord uppträder med tjockt l: oL;
övriga belägg är vid junktur. Se 4.1.2.

3.3.15 sa och sulle

Verbformerna skall och skulle uttalas i västgötamålen i allmänhet sa och sulle;
undantag utgör vissa sydvästliga delar av landskapet, bl.a. Mark (VF 3:38). Som
hjälpverb är dessa ord ofta obetonade och har därmed kunnat utvecklas så att något
39

Ordet gjorde förekommer över tio gånger och i åtminstone två fall använder Märta tjockt l.
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Tabell 30. sa och sulle
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16

ljud faller, jfr t.ex. uppsvenska ska, sku (Wessén 1966:27). Hos informanterna i
arkiv- och 60+40+inspelningarna, utom hos Mark-informanterna, är både sa
och sulle frekvent förekommande (tabell 30). 16 gymnasister använder någon
gång sa och/eller sulle, se 4.1.2.
Formen sa är kategoriskt använd i alla arkivinspelningar där variabeln är be
lagd; sulle växlar hos två informanter. Filip har 5 skulle och 3 sulle, Josef ungefär
samma fördelning. Samtliga 60+40+informanter utom Ulrika växlar. Lars-Eriks
växling är dock beroende av talsituationen. Han använder i egeninspelningen
ge
nom
gående dialekt
formerna men växlar i intervjun, där han har ganska
många fler dialektvarianter än standard. Också Märta och Mats växlar och har
fler dialektbelägg. Vid ett tillfälle uppvisar Märta växling mellan dialekt och
standard i ett och samma yttrande: en moster va de som fråga mej en gång va ja ska
bli, ja sa nogh bli bonnekäring sa ja. Peter har lika många dialekt- som standard
varianter: 2 sa och 2 ska, 2 sulle och 2 skulle.

3.3.16 Marbodiftonger

De diftonger som här redovisas finns endast belagda i materialet från Marks
härad, därav benämningen marbodiftong. Mark beskrivs traditionellt som ett
diftongeringsområde. Framför allt handlar det om den diftong som redovisas
i VF 1:294: bain, bein av ben men också breiv och meina.40 Närbelägna Kinds
40
Götlind (VF 1:294) menar att det är fråga om en gammal diftong ai/ei som i området inte
monoftongerats till långt e. Dock ges också exempel på ord som inte primärt haft diftong. I ett
vidare resonemang diskuterar han primära respektive sekundära diftonger och framhåller att alla
s.k. nydiftongerade ord inte bör förklaras på samma sätt. De kan t.ex. ha varit diftongerade redan
vid inlåningen eller blivit det genom analogi. Den vanliga uppfattningen numera är att samtliga
är sekundära diftonger.
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Tabell 31. Vokalförkortning framför konsonantkluster
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×

×

×

×
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×

×

×

×

×

×

×

26

härad är enligt VF 1:82 ensamt om att ha ”en allmän diftongeringstendens av
alla vokaler, starkast i fråga om a och å”. I en arkivinspelning från Kalv i Kinds
härad, gjord 1958, bekräftas den allmänna diftongeringstendens som Götlind
nämner. Där förekommer, förutom ei/ai, diftongerat långt a: kvaur ’kvar’, krauner
’kranar’; diftongerat långt i: deit ’dit’, veidare ’vidare’; diftongerat långt å: aur ’år’,
tvau ’två’; diftongerat långt o: oktouber ’oktober’; diftongerat långt u: häus ’hus’;
diftongerat långt ä: schläipa ’släpa’, kläider ’kläder’.
Det är sannolikt att en sådan allmän tendens har haft spridningskraft och
att diftongeringen av långa vokaler spritts både till andra vokaler och till när
liggande områden efter att uppteckningar gjordes. Vi har nämligen funnit fler
diftongerade långa vokaler än ei/ai i vårt Mark-material, faktiskt fler i ungdoms
materialet än de som Hilma och Gertrud har belägg på (se 4.1.2). Hilma har
ganska många belägg på diftongering av långt e: dei ’de’, tei av te ’till’, sein ’sen’,
ain ’en’ men också enstaka exempel på diftongering av långt a och å: brau ’bra’,
jau ’ja’, houwa ’håga’. Gertrud använder i ett citat bain men säger också jau ’jag’.
Fem av de tio gymnasisterna från Kinna har belägg på marbodiftong.

3.3.17 Vokalförkortning framför konsonantkluster

Vokalförkortning framför konsonantkluster förekommer inte bara i flera dialek
ter utan också i standardspråket, ofta växlande med lång vokal (skjo:rta~skjorrta,
mo:ln~molln) se t.ex. Garlén (1988:112f ) och Elert (1989:131f ). Förkortning
av vokal framför två eller flera konsonanter betraktas dock av Landtmanson
(1952:17) som ett för västgötskan ”mycket utmärkande drag” (se också VF
3:70ff ). Landtmanson ger exempel som vakkna, vannlit, seggla, tavvla. Det
framhålls att vokalförkortningen också inträder i nybildade ord som hårrbann
’hårband’. Vi har i vårt material endast excerperat de ord vilkas uttal vi bedömt
inte skulle förekomma i standardspråket. Samtliga informanter i arkiv- och
60+40+inspelningarna, inklusive Ulrika, har belägg på denna dialektvariant
(tabell 31). Den anträffas också hos 26 gymnasister.
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Tabell 32. Kort o  > ô

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

D(S)

D

D

D

DS

DS

DS

SD

DS

SD S(D)

Dagens
gymnasister

Filip

D

Ulrika

Algot

D

Gym.

Lars-Erik
intervju

Orvar

Kort
o>ô

60+40+

Hilma

Arkiv

28

Vi har inte räknat antal belägg där vokalförkortning skulle ha kunnat före
komma och redovisar således ingen fördelning mellan standard- och dialektform.
Alla informanter har åtminstone något belägg och hos vissa är draget mycket
vanligt. Exempel är: Räkkna, uttlannet, hussfölk (Hilma); lövvli ’lovlig’, skennte
’skenade’ (Orvar); hussbonne, stårttrå ’ståltråd’ (Algot); svaggdrecken ’svagdrickan’
(Filip); foddringer, tävvla ( Josef ); vävvde, Räkknas (Gertrud); havvre, oddla
(Märta); grönnsaker, möbbler (Mats); järnnvägen, vannlia (Peter); lässt (LarsErik); åkkte (Ulrika).

3.3.18 Kort o > ô – [œ]

Gammalt kort o-ljud är i traditionell västgötska sänkt och uttalas [œ], här
tecknat ô. Språkhistoriskt handlar det företrädesvis om kort o i långstaviga ord.41
VF:170ff ger exempel på kort o framför olika ljudkombinationer, bl.a. framför
l-förbindelser (fôlk, stôlle), framför p-förbindelser (dôppa) och framför r-förbin
delser (kôrrj ’korg’). Flertalet av de ord som våra informanter har är av denna
typ men det finns också sådana som ursprungligen innehållit ā. Exempel härpå
är bl.a. nån > nôn ’någon’, nånting > nônting. (För paralleller se Elmevik 1967:91.)
Uttalet är vanligt hos såväl arkivinformanter som 60+40+infor
manter
(tabell 32). 28 gymnasister har belägg.
Dialektvarianten är kategoriskt belagt hos nästan samtliga arkivinformanter
och förekommer frekvent, inte minst i ord som ôm ’om’, dôm ’dom’, sôm ’som’,
nôn ’någon’, nôt ’något’, nônting ’någonting’. Andra exempel är ôrre, tôlv, tôrv,
Malmbôrg, tôppen. Algot har en förekomst av standarduttal i folk. I Marks härad
tycks ô-uttalet också förekomma i kombinationen kôm- (VF 1:162). Hilma har

Wessén 1969 § 69 preciserar det ytterligare: ”kort o uppkommet genom a-omljud […] eller ur
kort u […] har i y. fsv. haft ett öppet uttal, och på många håll härav blivit ett ljud mellan å och ö”,
landsmålsalfabetets Õ, normaliserat ô.

41

86

Tabell 33. sl  > schl

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

Dagens
gymnasister

Gym.

Orvar

sl > schl

60+40+

Hilma

Arkiv

D

D

SD

D

D(S)

D

DS

D

DS

D

D

D(S)

S

26

exempel som åkômma, kômmer, vilket inte övriga arkivinformanter har. Denna
regionala skillnad är också synlig hos Gertrud och i ungdomsmaterialet.
60+40+informanterna växlar samtliga. Märta, Gertrud, Mats och egenin
spelade Lars-Erik har övervägande dialektbelägg medan Peter och intervjuade
Lars-Erik har övervägande standardbelägg. Exempel på ord med detta uttal i
dessa informanters tal är tôrparonge, Nôssebro, hôlla, kônstit och hôppas. Ulrika
har också ett par belägg (nôt, nônting).

3.3.19 sl > schl – [ʃɽ]

Såväl uddljudande som intervokaliskt sl har i västgötskan i regel utvecklats till
ett sj-ljud följt av tjockt l [ʃɽ] eller ett avtonat l [ʃl˳ ] (i exemplen skrivs detta schl):
t.ex. schluta och känschlit (VF 3:41, Grönberg 2004:131). Draget är mycket van
ligt både i arkiv- och 60+40+inspelningar (tabell 33). Av de 69 gymnasisterna
saknar hela 26 belägg på variabeln. Av de återstående 43 är det 26 som använder
dialektvarianten.
Flera arkivinformanter har kategoriskt bruk av dialektvarianten såväl initialt
som inne i ord. Exempel: schlepper ’slipper’, schläkte, snösschla (subst.) ’syssla’.
Algot har dock fler standard- än dialektbelägg. Han säger slapp (verb) två gånger
och slaga men schlut och schlåss. Josef har huvudsakligen dialektbelägg men säger
såväl schlåktare som slåkt.
Också flera av 60+40+informanterna har kategoriskt bruk eller fler dialektän standardvarianter. Gertrud har exempelvis 10 dialekt- och 4 standardbelägg.
De flesta standardbeläggen finns i ett sammanhang där hon talar om sin dialekt
och konstaterar att om hon velat göra karriär hade hon inte kunnat fortsätta ”att
prata så här”. Intervjuaren frågar om de som avancerar slipar bort sin dialekt och
Gertrud återanvänder då ordet slipar (se också kap. 10): men då slipar dom bort
det dom slipar den som vill göra karriär över huvudtaget den slipar bort sin dialekt
helt säkert. Ytterligare exempel ur 60+40+inspelningarna är: schlätten, schlussa,
nässchlera ’nässlorna’, prasschla, ordväkschling, beschluta.
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Tabell 34. Tjockt l

Dagens
gymnasister

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

Ulrika

D

Lars-Erik
intervju

D

Lars-Erik
egeninspeln.

Märta

D

Gym.

Peter

Josef

D

Mats

Filip

D

Märta

Algot

D

Gertrud

Orvar

Tjockt l

60+40+

Hilma

Arkiv

D

D

D

SD

32

3.3.20 Tjockt l – [ɽ]
Tjockt l är på intet vis en variant som endast finns i västgötska, den finns i
flertalet traditionella svenska dialekter utom i södra Sverige. Beroende på var i
ett ord l förekommer och hur den fonetiska omgivningen ter sig realiseras det
som tjockt eller tunt. Reglerna för denna distribution är mångfasetterade och vi
avstår från att göra reda för dem (se dock VF 2:44ff ). Vi konstaterar endast att
tjockt l förekommer ofta i samtliga arkivinspelningar och gör bedömningen att
det i dessa används kategoriskt. Det är också vanligt bland 60+40+informanterna
och förekommer hos 32 gymnasister (tabell 34).
Vi har endast excerperat dialektvarianten och markeringarna D respektive
S som gjorts i tabell 34 är således en skattning. Tjockt l skrivs i exemplen med
versalen L.
Arkivinformanterna har alltså kategoriskt bruk av tjockt l. 60+informanterna
växlar även om båda talarna har ganska få standardbelägg. Tjockt l är också
mycket vanligt bland 40+arna. Exempel ur materialet är fLög, kLämta, pLacera,
ibLann, äLg, foLk, haLm, haLv, sjäLv, väLja, dåLi, betaLa, äppLe, taL, fuL,
juLafta, skoLtid. Man kan notera att bruket av tjockt och tunt l kan växla så
tillvida att en informant kan säga t.ex. både bLir och blir. Det kan också tilläggas
att Ulrika har drygt 10 belägg på tjockt l. Visserligen är det färre än antalet
standardformer men då hennes dialekt representerar en tämligen utjämnad
varietet tyder de många beläggen på att varianten är högst levande. Detta
bekräftas också i ungdomsmaterialet, se 4.1.2.

3.3.21 Boråsdiftongering

En typ av diftongering som finns i materialet har vi valt att kalla boråsdiftongering
eftersom den är särskilt vanlig bland ungdomarna i Borås i 2000-talsmaterialet.
Vi har i vårt ungdomsmaterial noterat belägg på e-efterslag vid långa betonade
o, u, a, å och ä, t.ex. oerd, fuel, maet, Boråes, väeg. 28 gymnasister har någon gång
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Tabell 35. Boråsdiftongering

Boråsdiftong.

×

×

×

Dagens
gymnasister

Ulrika

Gym.

Lars-Erik
intervju

Lars-Erik
egeninspeln.

Peter

Mats

Märta

Gertrud

Märta

60+40+

Josef

Filip

Algot

Orvar

Hilma

Arkiv

28

något av dessa uttal (tabell 35). Diftongeringen liknar den som brukar kallas
mälardalssvensk diftongering, som av Elert (1989:40f ) beskrivs som en tung
rörelse mot de vokaler som finns i vokalfyrsidingens centrala delar. En lång vokal
följs av ett svagare vokaliskt element av e-karaktär. Mälardalsdiftongeringen är,
enligt Elert (a.st.), mest märkbar vid långt å, o och u, och minst vid e och ä.
I de äldre meddelarnas varieteter slår inte diftongeringen igenom på samma sätt
som hos ungdomarna eftersom det i arkivinspelningarna finns så många fler dia
lektala varianter. Det rör sig dessutom ofta om en glidande övergång mot diftong
och det är inte alltid tydligt när det handlar om monoftong och när det handlar
om diftongering. Därför redovisas i tabellen endast om en informant har belägg
på diftongerat uttal, inte förhållandet mellan bruk av dialekt- och standardvariant.
Det tycks vara så att denna typ av diftong har ett sydligt utbredningsområde.
De tydligaste och flesta exemplen har Hilma, bl.a. moer, faer, häer, och Gertrud,
bl.a. oerd, fuel, baern, ået.
Vår bedömning är att endast Peter av de skaraborgska informanterna, inklu
sive arkivinformanterna, har denna diftongering. Vi har noterat den hos honom
i ord med långt å, bl.a. åer. Skillnaden mellan diftongering och monoftong
framträder tydligare i ungdomsmaterialet. Där bekräftas att bruket är geo
grafiskt betingat, se 4.1.2.

3.3.22 Initialt bakre sj-ljud – [x]

Det finns i materialet ett sj-ljud som av Landtmanson (1952:8) anges vara ett
karaktäristiskt västgötskt drag som uttalas längre bak i munnen än det bakre
standard-sj-ljudet. 42 Av VF 1:86 framgår att man haft problem att beskriva
sj-ljudet i de äldre uppteckningarna. Landsmålstecknet » (alltså ett ljud som
uttalas ungefär som ett tyskt ach-Laut) används enligt uppteckningarna i östra
och mellersta Västergötland medan det är svårare att tolka uppteckningarna
42

Vi har endast excerperat initialt sj-ljud.
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Tabell 36. Initialt bakre sj-ljud

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

Dagens
gymnasister

Gym.

Orvar

Bakre sj

60+40+

Hilma

Arkiv

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

35

längre västerut. I VF 3:37 tas åter det bakre sj-ljudet upp. Där redovisas teorin
(som vissa upptecknare tidigare lanserat) att »-uttalet i västgötamålet är ”relativt
ungt”. Ur vårt perspektiv är det dock att betrakta som traditionellt och det före
kommer frekvent i våra inspelningar. 35 gymnasister har belägg.
Eftersom det här behandlade sj-ljudet kan uttalas både ganska långt bak och
mycket långt bak i munnen är det i inspelningarna ibland svårt att höra tydligt
var på ett kontinuum mellan [ɧ] och [x] uttalet ligger. Vi har därför valt att
endast markera att ljuden förekommer hos informanterna.
Samtliga informanter såväl i arkiv- som i 60+40+materialet har belägg på ett
långt bak i munnen uttalat sj-ljud men bruket är inte konsekvent (tabell 36).
Filip har t.ex. belägg på bakre sj-ljud i själve och sjillnad men också standard
uttal i t.ex. sjunga. Även 60+40+arna växlar. Lars-Erik har i intervjun många be
lägg på bakre sj-ljud men använder också standardvarianten. Exempel ur inspel
ningarna är sjellnad ’skillnad’, sjider ’skidor’, sjinn ’skinn’, sju ’sju’, sjära ’skära’ och
själv ’själv’. Denna dialektvariant har också Ulrika i t.ex. sjukhem ’sjukhem’.

3.3.23 Partikeln la

Det modifierande adverbet la förekommer ofta i vårt material (tabell 37). Vi
har valt att behandla partiklarna la och väl som dialekt- respektive standard
variant (så gör även Grönberg 2004). Det är dock inte klarlagt i vilken mån
dessa två sinsemellan är helt utbytbara.43 Partikeln la är vanlig i såväl arkiv
Det finns ingen absolut standardmotsvarighet till la. Ordet kan beskrivas som ett modalt sats
adverbial (SAG 4:95, 116) eller en modalpartikel (Lindström 2008:95ff ). Det uppvisar en hel del
släktskap med den standardspråkliga partikeln väl (enligt SAG 4:116 har de samma betydelse);
t.ex. kan la inte stå ensamt eller i fundamentet. Till sin funktion liknar la också väl, som enligt
Lindström (2008:97) ”vädjar till mottagarens förstånd och samarbetsvilja när yttrandets innebörd
och konsekvenser ska utvärderas”. Lindström påpekar också att väl kan göra ett yttrande till en
frågande eller instruerande handling och att man kan tillskriva la samma funktioner (a.st.). Ordet
kommer av fulla, fuller (SAOB F1806).

43
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Tabell 37. Partikeln la

Märta

D

DS

DS D(S) SD

Dagens
gymnasister

Gertrud

D

Ulrika

Märta

D

Lars-Erik
intervju

Josef

D(S)

Gym.

Lars-Erik
egeninspeln.

Filip

D

Peter

Algot

D

Mats

Orvar

la

60+40+

Hilma

Arkiv

D

SD

S

43

inspelningarna som hos dagens 60+40+informanter. Det är också välbelagd i
gymnasistmaterialet.
Samtliga informanter i arkivinspelningarna har kategoriskt bruk utom Algot,
som använder la i elva fall men en gång väl. Standardbelägget kommer i en
samtalskontext där intervjuaren vill veta om Algot och hans bror känner till vad
en ärjekrok är. Ingen av dem har hört detta ord och när man lyssnar på inspel
ningen kan man uppfatta att intervjuaren trugar och försöker få dem att svara på
en fråga de egentligen inte kan svara på. Lirkandet efter ett svar som bröderna
uppenbart inte har, gör att samtalet tappar fart. Möjligen kan den tveksamheten
som detta för med sig trigga fram standardvarianten väl.44
I 60+40+inspelningarna växlar samtliga informanter (utom Ulrika) och an
vänder både la och väl. Mats har nästan bara dialektvarianten, 60+informan
terna har fler dialekt- och Peter fler standardförekomster. Lars-Erik har kate
goriskt bruk i egeninspelningen med hela 44 la-belägg. Han har i intervjun
däremot övervägande standardbelägg. 43 gymnasister använder någon gång la.

3.3.24 Västgöta-y, västgöta-u, västgöta-i

De långa vokalerna y, i och u kan i västgötska ha en speciell kvalitet som Grön
berg (2004:223, 250) observerat. Hon beskriver uttalen som sänkta i förhållande
till standard-y, -i respektive -u. Det sänkta u:et får en lite utförligare beskrivning:
lägre och något mindre rundat än standard-u (s. 250). Vi benämner denna typ
av vokaler västgöta-y, -i och -u. Uttal av i och y illustreras i figur 6 och figur 7
i bilagan. Vokalerna har, såvitt vi funnit, inte beskrivits som speciella för en
västgötsk varietet innan Grönberg behandlade dem. Enligt våra mätningar är
Samtalet om ärjekrokarna pågår i över en minut och avslutas med följande sekvens: Intervjuare:
där fick en ha näsa för å hitta såna böjingar då. Algot: jo de fanns väl en. Orvar: jo för allan del. För en
diskussion kring intervjuare och informant i ett segt eller avvaktande samtalsparti, se kap. 10.3. Se
också Bockgård 2010.

44
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Tabell 38. Västgöta-y, västgöta-u, västgöta-i

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

Dagens
gymnasister

Gym.

Orvar

60+40+

Hilma

Arkiv

y

0

0

0

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

32

u

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

55

i

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

61

dock åtminstone i- och y-ljudet mer främre och mer slutet än standarduttalet
(se bilagan).
Vi har excerperat de långa betonade västgöta-i:en, -y:en och -u:en (tabell 38).
Uttalet av respektive vokal kan variera från t.ex. ett mycket tydligt västgöta-u
till ett sannolikt men inte alldeles tydligt västgöta-u. Därför markeras endast att
informanterna har uttalen i tabellen. Med undantag för några arkivinformanter
som saknar variabeln långt y har alla informanter belägg på dialektvarianterna.
32 gymnasister har västgöta-y, 55 västgöta-u och 61 västgöta-i.
Variabeln långt y förekommer inte så ofta och därför vet vi inte om Hilma,
Orvar och Algot också har denna y-kvalitet i sitt register.

3.3.25 Långt slutet ä och långt slutet ö framför r – [ɛː] och [øː]

Det är väl känt att långt ä och ö i stora delar av landet och i standardspråket fått
en öppnare kvalitet framför r (se Wessén 1969 § 157). Öppningen av ö-ljudet
tidfäster Wessén till 1700-talet. Förändringarna omfattade inte västgötskan un
der denna tid och det tycks ha dröjt länge innan en förändring mot standard
kunnat skönjas.
Både långt slutet ä framför r och långt slutet ö framför r är frekventa i såväl
våra arkivinspelningar som hos dagens 60+40+informanter (tabell 39). De är
också vanliga bland gymnasisterna.
Bruket av långt ä och ö framför r följer i vårt material samma mönster. Arkiv
informanterna har alla kategoriskt bruk av såväl långt slutet ä som långt slutet
ö framför r. 60+40+informanterna har huvudsakligen genomgående eller i det
närmaste genomgående slutet uttal. Märta har fem standardbelägg på 25 före
komster av ä framför r och ett på ö framför r av över 35 förekomster. Bland
annat uttalar hon ordet näringslära med standarduttal både i näring och lära. I
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Tabell 39. Långt slutet ä och långt slutet ö framför r

Algot

Filip

Josef

Märta

Gertrud

Märta

Mats

Peter

Lars-Erik
egeninspeln.

Lars-Erik
intervju

Ulrika

Dagens
gymnasister

Gym.

Orvar

60+40+

Hilma

Arkiv

[ɛː]

D

D

D

D

D

D

D

DS

D

D

D

D

DS

51

[øː]

D

D

D

D

D

D

D

D(S)

D

D(S)

D

D

=

61

just detta ord kan man misstänka att samtalskontexten har avgörande betydelse.
Ordet används då hon berättar om en storköksutbildning hon gått.
Peter har ett par standardbelägg på ö framför r av drygt 15 förekomster. Vad
gäller dessa båda drag har t.o.m. Ulrika fler dialektvarianter än standard eller
lika många. Exempel från 60+40+materialet på slutet ä- och ö-uttal är affär,
här, lära, militär, närvarande, värdegrund; göra, hört, körde, rör och snöre. Hela
51 unga informanter av 65 använder någon gång slutet ä framför r (fyra har
inget belägg på variabeln) och 61 av 66 slutet ö framför r (tre saknar belägg på
variabeln), se 4.2.5.

3.4 Utjämningsprocesser
De traditionella dialektvarianter som förekommer i materialet har i kapitlet redo
visats med utgångspunkt i hur antalet olika dialektvarianter minskar mellan de
tidsperioder som olika undersökningsgrupper representerar. Syftet är att synlig
göra en utjämningsprocess. Fokus har också lagts på enskilda informanters bruk
för att åskådliggöra hur variation föregår förändring. Bland informanter födda
1870–1880 (samt en kvinna född 1944) som spelades in i mitten av 1900-talet
förekommer drygt 50 olika varianter, bland dagens vuxna drygt 40 och bland
ungdomarna drygt 25. Spännvidden inom de olika grupperna framträder i de
tydliga interindividuella skillnaderna inom åldersgrupperna (tabell 40).
Vissa geografiska skillnader i bruket av olika varianter uppträder men i
stort sett är det samma drag som förekommer i hela området. Gemensamt för
åtminstone de landsbygdsboende arkivinformanterna är dessutom att de har
ungefär lika många olika dialektvarianter. Flest, 41, har Hilma i Örby; de övriga
har mellan 39 och 36 olika varianter. Det finns också en ung person bland infor
manterna, Märta, men hennes varietet skiljer sig inte från de äldre informan
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Tabell 40. Interindividuella skillnader inom åldersgrupperna
Informanter födda
Antal olika varianter
Spännvidd

1870–1880

1940–1960

ca 1990

drygt 50

drygt 40

drygt 25

41–30

39–15

16–2

ternas.45 Åldersmässigt kan man alltså inte se några skillnader och Märtas språk
bruk blir härigenom en viktig bekräftelse på hur stabil dialekten ter sig under
den första hälften av 1900-talet bland de landsbygdsboende. Dessa har också i
de flesta fall kategoriskt bruk av dialektvarianten eller fler dialekt- än standardeller standardnära belägg. Den ende stadsboende kan inte sägas avvika markant
även om skillnader finns. Han har minst antal olika dialektvarianter, 30, och
växlar lite oftare än övriga mellan dialekt- och standardvariant.46
Skillnader i dialektbruk kopplat till ålder ger däremot visst utslag om man
jämför 60+informanter med 40+informanter och därför har materialet som
härrör från dagens äldre delats i två olika åldersgrupper. Fördelningen mellan
dialekt- och standardbelägg är den viktigaste skillnaden mellan 60+ och
40+informanter. 60+arna har i högre grad kategoriskt bruk av olika varianter
eller har i sin växling fler dialekt- än standardförekomster. Kategoriskt bruk av
enstaka dialektvarianter förekommer hos enstaka av 40+arna men oftast växlar
de och inte sällan är andelen standardbelägg större. Ulrika, som är den mest
utjämnade informanten, har närmast genomgående fler standardbelägg på de
variabler där hon överhuvudtaget använder någon dialektvariant. Hennes varie
tet liknar i mångt och mycket ungdomarnas (se kap. 4).
Vissa mönster blir synliga i studiet av utjämningsprocessen. T.ex. kan man
tydligt observera hur en del drag tycks ingå i en utdragen process som startat långt
innan vår undersökning tar sin början. Detta gäller inte minst vissa böjnings
former och pronomen, vilkas stadiga minskande illustrerar förenkling genom
reducerad allomorfi. Man kan dessutom konstatera att de allmänna mönster
som hela materialet uppvisar också återfinns om man ser till variationen i en
enskild informants repertoar. I 3.4.1 redogörs för hur allomorfin minskar och i
Den enda gång det ser ut som om hon skulle kunna vara språkligt mera utjämnad än den äldre
generationen är i bruket av gära – göra, där hon till skillnad från övriga landsbygdsskaraborgare har
fler standard- än dialektbelägg, och i fråga om hu, där hon växlar med ho. T.ex. har hennes farfar
bara hu. Märta är dock ensam om att ha belägg på alla tre pronomenen jak, mäk och säk.
46
Bl.a. saknar Filip o-uttal av u; då landsbygdsinformanterna genomgående har t.ex. hogga har
Filip hugga. Han saknar också gära och möe och har fler belägg på skulle än på sulle. De flesta lands
bygdsbor använder genomgående tjockt l för gammalt rd, t.ex. gäLe ’gärde’; Filip växlar och har
exempelvis både joLa och standarduttalet.
45
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3.4.2 visas på mönster som framträder i en enskild individs dialektbruk över tid
och då en individ växlar i bruk mellan olika samtalskontexter.
Slutligen ges en modell för utjämningen generellt där det tydligt framträder
hur variation föregår förändring. Av vår analys kan man t.ex. konstatera att
då arkivinformanterna som grupp har kategoriskt bruk av en dialektvariant är
chansen stor att varianten fortfarande återfinns i dagens dialekt. Om arkivinfor
manterna växlar och använder fler standard- än dialektbelägg finns varianterna
inte kvar bland dagens unga. I 3.4.3 ges en övergripande redovisning av hur
fördelningen mellan olika variablers varianter ser ut och hur antalet olika
varianter minskar varvid man i informantgruppernas växling mellan dialektoch standardvariant av en viss variabel kan utläsa en tydlig utjämningsprocess,
som ser ut som en S-kurva.

3.4.1 Reducerat antal böjningsformer och pronomenvarianter

Den tydligaste förändringen i den tidiga dialektutjämningen är den morfo
logiska reducering som sker. Exempel på varianter vilkas utjämningsprocesser
pågått länge är försvinnandet av pluralböjning av verb. Andra långt utdragna
förlopp där allomorfin minskar finner man i kongruensböjd artikel i femininum,
i kongruensböjning av adjektiv och av possessiva pronomen vid feminina sub
stantiv. Traditionell substantivböjning är också på väg att försvinna men den står
sig ännu bra i arkivinspelningarna. Antingen är denna process långsammare än
de övriga här nämnda eller också påbörjas den senare.
När person- och numerusböjning av verb försvinner används en verbform
för presens och en för preteritum. Processen har sannolikt pågått länge i en
stor del av det svenska språkområdet och i Västergötland synes förändringen
vara i sitt slutskede. Avsnittet i VF (4:126ff ) som behandlar företeelsen har
rubriken ”Kvarlevande person- och numerusböjning”, och antyder att processen
i det närmaste är avslutad i området. I en avhandling från 1871 framhålls att
singular- och pluralformer är ”bestämdt åtskilde” i älvsborgsmålet, i motsats till
övriga Västergötland (Belfrage 1871:12f ). Det framgår att -um i första person
plural ännu är i fullt bruk i Mark. Av det material som samlats in för VF, som
speglar en något yngre period än Belfrages material, finner man att verbpluraler
framför allt uppgetts från Mark, Kind och Redväg men att ”mer eller mindre
talrika belägg” också finns från angränsande härad men också sporadiskt i vissa
skaraborgska socknar (VF 4:126).
I andra delar av landskapet träffas endast sporadiska belägg, som emellertid kunna
vittna om att numerusböjningen varit mera utbredd. Givetvis kunna för en sådan
företeelse icke bestämda gränser uppdragas. Klart är också, att dialektens upplösning
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medför, att pluralerna försvinna. Men man kan konstatera, att de bibehållit en seg
livskraft i ett ganska brett sydligt och sydöstligt bälte av Vgl. (VF 4:127.)

Hilma från Örby i Mark är den enda i vårt material som har exempel på plural
böjda verb, t.ex. vi tokom. 47 De personböjda former man enligt litteraturen kan
förvänta sig i markmålet är pluralformer och -um är alltså den ändelse som
gäller i första person plural. Inspelningen med Hilma innehåller dock också i ett
sammanhang denna pluralform vid singulart subjekt:
han tröskum ju te kwälla; han va på lon å trask han tröskum me präWel då.

Hon säger alltså faktiskt han tröskum två gånger i samma yttrande där också han
[…] trask förekommer. Frågan är hur detta ska tolkas. Kanske det kan vara så
att i ett skede där en språklig förändring är inne i en utdragen och långt gången
utjämningsfas vacklar känslan för kongruens så att en gammal plural verbform
kan användas tillsammans med ett singulart subjekt. Man kan här jämföra
med den utjämningsprocess som adjektiven synes vara i enligt materialet ovan
(3.3.2). Maskulint adjektivmorfem används ju också om femininer. Att flera
former återfinns sida vid sida inom en och samma persons repertoar kan alltså
möjligen tillskrivas en pågående grammatisk förändring i systemet. Men varför
individen växlar inom en och samma samtalstur är svårare att förklara.
Viss annan kongruensböjning tycks stabilare i arkivinformanternas system.
Även om känslan för genus vacklar vid kongruensböjda adjektiv är denna
utjämningsprocess inte alls så långt gången som vad gäller verben. Alla i arkiv
materialet har många belägg. Bland 60+40+informanterna har alla utom Ulrika
belägg, även om 60+arna har betydligt fler än 40+arna.48 Arkivinformanterna
tycks också konsekvent femininböja den obestämda artikeln en och ingen, t.ex.
ena limpa, inga ordning. Liknande exempel uppträder också hos 60+ och två av
40+informanterna. Märta har faktiskt fortfarande 2006 i princip kategoriskt
bruk medan de andra har enstaka dialektförekomster. Även possessivpronomenet
min kan femininböjas t.ex. mi moster. Här finner man växling redan hos en av
arkivinformanterna men flertalet har inga belägg på variabeln. Växlar gör också
60+informanterna medan 40+arna endast använder standardvariant.
När det gäller traditionella substantiviska böjningsmorfem i singular och
plural, t.ex. natta ’natten’, mjölka ’mjölken’, oxa ’oxar’ och lampera ’lamporna’, är
arkivinformanterna tämligen konsekventa. Förenklingsprocessen blir desto syn
ligare i 2000-talsinspelningar. Man hittar visserligen ganska många exempel hos
Också i närbelägna Kalv har i en inspelning från 1958 pluralböjda verb noterats. Se 3.1.2.
Andelen dialekt- och standardförekomster har inte räknats men uppskattningsvis minskar
andelen er-böjda adjektiv i takt med tiden.
47
48
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60+informanterna men de blir färre och färre hos 40+arna. Hos ungdomarna
återfinns en handfull belägg.
Stark verbböjning, där standardvarianten böjs svagt, bl.a. trask ’tröskade’, vov
’vävde’, finns hos några arkivinformanter men är försvunnen hos 60+40+infor
manterna. När stark verbböjning övergår till svag handlar det också om en
förenklingsprocess där böjningen blir mer regelbunden. Också denna process
har pågått lång tid.49
En utjämningsprocess som ser ut att vara i sitt slutskede i arkivinspelningarna
finner man i de få pronomenformerna jak, mäk och säk som finns i arkivinspel
ningarna. Märta har i inspelningen från 1961 ett belägg på jak i ett yttrande
där ordet är mycket betonat. Övriga informanter har ja utom postverbalt efter
presens-r, då många säger a: har a, får a. Denna a-form har dock inte systematiskt
undersökts. Här kan ändå konstateras att variabeln personligt pronomen i första
person singular i mitten av 1900-talet är i en utjämningsprocess där det ännu
inte riktigt nått sin talspråksstandardform ja(g). Objektsform av personliga
pronomen är inte så ofta belagda i materialet; i synnerhet är andra person singular
sällsynt. Sammantaget finns 7 belägg på mäk och säk, 6 belägg på mä, dä och sä
och slutligen 3 belägg på mäj och däj. En och samma arkivinformant har belägg
på såväl säk och sä som säj, vilket tyder på att bruket är i gungning.50 Av detta
kan slutsatsen dras att k:et är på väg att försvinna och att både mellanformer
som mä, dä, sä och standardformer som mäj, däj, säj kommer istället. Kanske har
utjämningsprocessen av jak inletts tidigare än för objektsformerna, alternativt
gått snabbare.51
Också pronomenet hu ’hon’ finns belagt hos arkivinformanterna men enligt
litteraturen har formerna hu och ho olika utbredning i Västergötland; hu ska inte
finnas i centrala Skaraborg och de tre informanterna från Skara och Stenum
har heller inga belägg. De tre övriga har övervägande hu-belägg, en har kate
goriskt bruk och de två andra växlar mellan hu och ho men använder flest hu.
En av dessa är Märta. I 2000-talsinspelningen har hon helt övergivit hu och
säger genomgående ho, däremot aldrig hon. Förändringen som sker är således
Redan Belfrage (1871 passim) framhåller att många starka verb antagit svag böjning. Se också
Wessén 1969 § 198.
50
I uppteckningarna som ligger till grund för VF framgår inte hur variationen mellan olika former
kan te sig eller vilka som är vanligast. De former av pronomenen som förekommer räknas endast
upp: jak, ja, mäk, mä, mek, me, däk, dä, dek, de, säk, sä (VF 4:92f ). Dock påpekas att ”det stundom
uppgivna” mäj troligen är riksspråkligt (s. 92).
51
Söderberg (1997:86) håller ihop bibehållet k i promenen med preteritumformen tok ’tog’ och
skriver att dessa varit mycket vanliga i dialekterna i södra och västra Götaland ”till långt fram i sen
tid”. Hon har undersökt huruvida k-formerna prefereras i vissa fonetiska omgivningar och kommer
fram till att de lever kvar som reliktformer och att deras uppträdande mer eller mindre tycks styras
av slumpen (a.a. s. 89ff ).
49
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ännu inte en övergång till en standardform utan till den form i området som
liknar standard mest. Mats har i likhet med Märta kategoriskt bruk av dialekt
varianten medan Gertrud och Peter också har standardbelägg men fortfarande
övervägande dialektvarianten. Lars-Erik har kategoriskt bruk av dialektvarian
ten i egeninspelningen men av standardvarianten i intervjun och Ulrika använ
der bara standardformen.
Arkivinformanterna använder di ’de’ kategoriskt medan den interindividuella
variationen bland 60+40+informanter är stor. Märta har långt fler dialekt- än
standardförekomster medan Gertrud tvärtom har fler dom. Lars-Erik har i
egeninspelningen nästan kategoriskt bruk av di men använder i intervjun endast
döm och dom. Övriga 40+informanter har bara eller nästan bara standard(lika)
belägg. Det generiska pronomenet en ’man’ är vanligt hos såväl arkiv- som
huvuddelen av 60+40+informanterna. Men trots att arkivinformanterna och
flera av 60+40+informanterna i princip har kategoriskt bruk, förekommer det
endast hos fyra ungdomar.
Jämförelser mellan de båda inspelningarna med Märta respektive Lars-Erik
åskådliggör hur en individs förändring/växling i hög grad liknar de allmänna
förändringsprocesserna. Detta beskrivs lite utförligare i nästa avsnitt.

3.4.2 Samma individ, olika tidpunkter
respektive olika samtalskontexter

Förändring i materialet belyses också på individnivå eftersom Märta finns med
både som arkiv- och 60+informant. 1961 har hon 40 olika dialektvarianter och
2006 har hon 37 olika. Det är få varianter som helt försvinner. Endast pronomenen
hu, jak, mäk och säk och formen gära förekommer aldrig i 2000-talsintervjun. Den
viktigaste förändringen är istället att hon med tiden i högre grad växlar mellan
dialekt- och standardvarianter. Medan hon 1961 t.ex. genomgående använder di
växlar hon 2006 mellan di och dom. Hon har kategoriskt bruk av dialektvarianter
mycket oftare i inspelningen från 1961. Då växlar hon i fråga om mindre än
en tredjedel av varianterna medan hon 2006 snarast gör det i tre fjärdedelar av
varianterna.52 Den allmänna utjämningsprocessen i området bekräftas således hos
denna enskilda individ även om hennes repertoar visar på en uppenbar stabilitet.
Studerar man Lars-Eriks bruk av olika dialektvarianter i samtal med individer
som har olika varieteter bekräftas samma utjämningstendenser. Hans språkliga
repertoar är stor och i samtal med en äldre dialekttalande granne använder
han 33 olika varianter medan han i samtalet med den mer eller mindre stand
52
I inspelningen som gjordes med henne 1980 ligger antalet växlande varianter ungefär mitt
emellan den från 1961 och den från 2006.
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ardspråkstalande intervjuaren använder 22 olika varianter. Detta diskuteras
närmare i kap. 10 men här ska förändringen också dryftas. Lars-Eriks dialekt
bruk i egeninspelningen med den äldre grannen liknar 60+informanternas; där
uppträder bl.a. vokalförlängning, bindevokal i sammansättning, kort slutet o
[u] framför ng, varianter som samtliga minskat i bruk hos 60+40+informan
terna jämfört med hos arkivinformanterna. Han har kategoriskt bruk av ho men
endast hon i intervjun. I valet mellan en och man växlar han med flest en i egen
inspelningen och flest man i intervjun. Kategoriskt bruk i egeninspelningen har
han också av verbformerna sa och sulle medan han i intervjun också använder
standardformerna vid några tillfällen. Han använder nästan uteslutande di i
egeninspelningen men har alltid bara döm eller dom i intervjun. Likadant är det
i fråga om mö ’mycket’ i egeninspelningen medan han i intervjun bara använder
standardnära möcke jämte standardformen mycke.
Ett mönster i språkbruket framträder vid jämförelse mellan de olika inspel
ningssituationerna. Om han har kategoriskt bruk av en dialektvariant i egen
inspelningen så växlar han i intervjun och om han växlar i egeninspelningen
så har han i intervjun övervägande standardbelägg. I jämförelse mellan olika
samtalspartner är hans dialektbruk mest stabilt i fråga om varianter som också
är någorlunda vanliga i ungdomarnas dialektbruk, t.ex. tjockt l, vokalförkort
ning framför konsonantkluster och inte minst slutet ö och ä framför r. Således
återfinner man i Lars-Eriks variation en indikation på vilka varianter som är
mest resistenta. En S-kurva över hans förändringsprocess blir närmast identisk
med S-kurvan för dialektutjämningen i området över huvud taget.

3.4.3 S-kurva

Den variation som synliggjorts i vår analys föregår en förändring som i hög
grad följer den s.k. S-kurvan (se Sundgren 2007:94). I Implikationstabellen
(tabell 41) kan utjämningen följas genom fyra olika åldersgrupper: först arkiv
informanter, följda av dagens 60+informanter, därefter dagens 40+informanter
och sist ungdomarnas bruk. De informanter som redovisats i kapitlet har slagits
samman gruppvis och graden av dialekt- och/eller standardbruk av en variabel
inom gruppen har skattats. Kategoriskt bruk av dialektvariant inom en grupp
anges med D, växling med DS, SD osv. Då versalen omges med parentes (D)/
(S) anger detta att andelen dialekt- respektive standardbelägg är mycket liten.
Om en grupp har kategoriskt bruk av standardbelägg anges detta med S. X
avser att det finns dialektbelägg på varianten inom gruppen men att andelen
inte kvantifierats och jämförts med andelen standardformer. (Alla varianter
som bara finns belagda i de tre första åldersgrupperna finns i tabellen, men för
varianterna som också ungdomarna använder har ett urval gjorts.)
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Tabell 41. Implikationstabell
Variant
Personböjda verb
w
Stark verbböjning
Hårt sk
jak
mäk, säk
gära
hu / ho
Vokalförlängning
Bindevokal
Assimilation
g > j / ¥ (w)
u>o
i ’ni’
Kongruensböjt en, ingen
di ’dom’
Bakre r i annan pos. än initialt

rd > tjockt l
Kort i > e
Kort y > ö
Bakre r initialt
Adjektivböjnining -er
Substantivböjning sg.
Substantivböjning pl.
Femininkongruens, poss. pr.

sl > schl
Kort o > ô
Tjockt l
[ɛː]
[øː]

100

Arkiv

60+

S(D)

S(D)

S(D)

S(D)
S(D)
SD
DS

40+

Gymnasieungd.

S

S

S

S

S

S

S
S
S

S
S

D(ho)

ho(S)

X

X

X

X

DS

S(D)
X

D

S

X

S

S

S(D)

S

SD

S

S
S

SD

S(D)

DS/SD

S(D)

D(S)

D(S)

DS

DS

S(D)
SD

S(D)

S(D)

DS

S(D)

S(D)

D(S)

D(S)

DS

D

D(S)

DS

D

D

DS

D(S)

D(S)
D

SD

S

S(D)

D

DS

S

DS

DS/SD

DS

S

S

DS

D

S

S(D)

S(D)

S(D)

DS

S

S(ho)

DS
DS

S

Sho

S(D)

DS

D

S

D

D

D(S)

S

S(D)

DS

D

S

=

DS
D

S

DS

DS
D

SD
S
=

D(S)

D(S)

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

=

Tabell 42. Modell för utjämningsprocess
1950
S(D)
SD

D(S)
DS

2000: 60+
S

SD

S

DS

D

S

SD

DS
D

S

S

SD

D

2000: ungdom

S

DS
DS

2000: 40+

DS

S

S

S

SD

SD

DS

SD

SD

DS

DS

D

D

D

S

DS

SD
SD
SD
=

Det som tydligast framgår av tabell 41 är att om arkivinformanterna växlar
i bruk mellan dialekt- och standardvarianter och andelen standardvarianter
överväger då försvinner varianten i och med denna grupp och återfinns inte i
60+40+informanternas västgötska. Om arkivinformanterna har kategoriskt bruk
eller växlar mellan dialekt- och standardform och andelen dialektformer över
väger är chansen däremot stor att varianten finns kvar hos 60+40+informanter
och därmed finns också möjligheten att de återfinns i dagens ungdomsspråk.
Tabell 42 illustrerar en modell för hur man generellt skulle kunna se dialekt
utjämning i ett tidsperspektiv utifrån vårt material. S-kurvan i modellen syns
tydligt. Högst upp finner man en dialektvariant som förekommer ytterst sällan i
arkivmaterialet och som sedan är helt försvunnen i allt 2000-talsmaterial. Längst
ner finner man en dialektvariant där arkivinformanterna, 60+ och 40+infor
manterna har kategoriskt bruk och där varianten också är ganska vanlig bland
ungdomarna. Dessa är de särskilt resistenta varianterna. Däremellan finns drag
som fortfarande påträffas i de västgötska dialekterna. Hos 60+informanterna är
de rentav ganska vanliga men de minskar ju lägre ner i åldrarna man kommer.
I nästa kapitel fördjupar vi analysen av de traditionella varianter som vi funnit i
ungdomarnas språk.
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4

Västergötland –
traditionella dialektvarianter
hos dagens unga informanter

Av de 50-talet olika dialektvarianter som beskrevs i kapitel 3 förekommer drygt
hälften också i ungdomsmaterialet. Dessa ges en fördjupad analys i detta kapitel.
I 4.1 redogörs för dialektvarianterna och hur många informanter som har belägg
på varje variant. Exempel ur materialet ges. Några av varianterna relateras i 4.2
till informanternas studieort, kön och val av studieprogram, och gruppgenom
snitt diskuteras. Den inter- och intraindividuella variationen är i fokus i 4.3. Vi
redogör inte alltid för varianterna enligt samma uppdelning som i kapitel 3, vilket
kommenteras i texten. En del varianter har t.ex. av praktiska skäl slagits ihop.

4.1 Traditionella varianter
De drygt 25 olika traditionella varianterna i ungdomsmaterialet presenteras
som 21 olika kategorier. I två fall har två fonologiska drag respektive några
dialektord slagits samman i en kategori eftersom så få informanter har belägg.
Eftersom alla varianter inte funnits i hela Västergötland kan en informant i
redovisningen ha maximalt 20 olika dialektvarianter.
I tabell 43 redovisas varianterna och hur många av informanterna som någon
gång använder dem. Tabellen inleds med de varianter som minst antal infor
manter har belägg på och därefter följer varianterna i ökande ordning efter antal
användare. Höger kolumn anger för relevanta varianter hur många informanter
som inte har belägg på variabeln överhuvudtaget. De gånger då det är markerat
med ett streck avses att vi inte undersökt huruvida informanterna har belägg
på standardvarianten av variabeln utan endast noterat att en traditionell variant
förekommer hos en informant. Huruvida en informant utan traditionell variant
faktiskt har belägg på variabeln i form av standardvarianten har vi inte undersökt.
Utifrån antal informanter som har belägg på en variant samt vissa andra över
väganden har vi funnit det rimligt att betrakta vissa varianter som ovanliga och
vissa som vanliga. Ovanliga är supradentalt rs > s, kort runt u och ett flertal lexi
kala varianter häringa, möe, änna, sjöen, bonnhôla som placerats tillsammans i
kategorierna ett respektive sex, se tabellen, y > ö, traditionell substantivböjning,
traditionella pronomen (ho, en och mi), i > e och initialt bakre r. Marbodiftong ska
av dialektgeografiska skäl bara förväntas på en av de undersökta orterna, Kinna
(se 3.3.16), och där har hälften av informanterna något belägg på denna variant.
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Tabell 43. Dialektvarianter hos dagens unga informanter
Antal användare av
dialektvarianten

Ej belagd variabel /
Ej räknad standardvariabel

1 Supradental rs > s, kort runt u

2

–

2 Kort y > ö

2

–

3 Traditionell substantivböjning

5

–

4 Marbodiftong

5

–

5 Traditionella pronomen

6

–

6 häringa, möe, änna, sjöen, bonnhôla

7

–

7 Kort i > e

9

–

8 Initialt bakre R

11

9

9 sa och sulle

16

7

10 Vokalförkortn. frf. konsonantkluster

26

1

11 Kort o > ô

28

0

12 Boråsdiftong

28

–

13 schl

26

26

14 Tjockt L

32

0

15 Västgöta-y

32

21

16 Bakre sj

35

2

17 la

43

–

18 Långt slutet ö framför r

51

3

19 Västgöta-u

55

5

20 Västgöta-i

61

0

21 Långt slutet ä framför r

61

3

Variant

Av samma skäl ska verbformerna sa och sulle inte förväntas hos kinnainfor
manterna (se 3.3.15). Således betraktas dessa varianter på den ort eller de orter
där de förekommer som vanliga och redovisas under rubriken vanliga varianter.
Gränsen för att betraktas som ett ovanligt drag kan därmed sägas ha satts vid att
elva informanter någon gång har något belägg, dvs. vid initialt bakre r.
De vanliga varianterna är sa och sulle ’ska’ och ’skulle’, vokalförkortning framför
konsonantkluster, boråsdiftong, kort o > ô, sl > schl, tjockt l, bakre sj-ljud, la, västgöta-i,
västgöta-y och västgöta-u, samt långt slutet ä framför r och långt slutet ö framför r.
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Den inbördes ordning som vi redovisar varianterna i speglar inte hur ofta dessa
förekommer i dagens västgötska, eftersom det inte är antal belägg utan antal
informanter som någon gång använder varianten som siffrorna gäller. Alla drag
uppträder inte lika ofta i intervjumaterialet. Exempelvis kan man misstänka att
schl (t.ex. schlapp ’slapp’) är vanligare än antalet användare skulle tala för; det är
ett drag man ofta hör när man rör sig i undersökningsområdet. Men så många
som 26 av de 69 informanterna använder aldrig variabeln överhuvudtaget i
inspelningarna. Vi kan inte av vårt material dra tydliga slutsatser om hur vanliga
dragen faktiskt är i dagens västgötska men indelningen i ovanliga och vanliga
varianter ger en fingervisning om vilka varianter som är sällsynta och vilka som
förekommer oftare. Det är också ett praktiskt sätt att arbeta med materialet
och indelningen i s.k. ovanliga och s.k. vanliga drag har störst relevans för de
drag som vi benämner ovanliga. I avsnitt 4.2 redovisas t.ex. en del kvantitativa
analyser för att belysa eventuella geografiska och könsmässiga skillnader liksom
eventuella skillnader beroende på val av studieprogram i materialet. Eftersom
antalet användare av de ovanliga varianterna är så få har varianterna slagits
samman. Samma sak gäller i 4.3 där individuell variation diskuteras.

4.1.1 Ovanliga varianter

De s.k. ovanliga varianterna är såväl morfogrammatiska som lexikala och fono
logiska. Dialektvarianterna är sällan belagda och vi har endast noterat att de
förekommer i materialet och konstaterat att standardformen är den som klart
överväger. Med undantag för bakre r har vi inte räknat förekomst av standard
variant. Samtliga varianter finns beskrivna i kapitel 3 utom då det handlar om
ordförråd.
Några olika traditionella varianter har förts samman i två olika kategorier,
se tabell 43. Dessa varianter finns endast belagda hos en eller två informanter
och företrädesvis finns endast något enstaka belägg. Eftersom en och samma
informant har två olika varianter av dessa sällsynta drag har vi gjort två olika
kategorier.
En informant använder dentalt s för supradentalt rs två gånger i ordet fösstå.
Samma informant har belägg på den häringa ’den här’ och så häringa ’så här’.
Rundat kort u finns belagt en gång i skjuts. Två personer använder den traditio
nella varianten möe ’mycket’ och två använder adverbet änna. En informant svär
med svordomen sjöen1 och en talar om bonnhôla.
1
Uttrycket är sannolikt en form av själven ’den onde, fan’, se OÖD:2109 och ang. ö-ljudet VF
1:264, 299.
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4.1.1.1 Traditionell substantivböjning
Kategorin traditionell substantivböjning avser här bruk av substantiv med äldre
böjningsändelser för bestämd form singular femininum och bestämd form
plural. Fem personer i materialet använder någon gång ett substantiv med en
äldre böjningsform. Det handlar om ett feminint ord i bestämd form: sank
marka ’sankmarken’, och fyra fall av traditionell plural bestämd form i bygdera,
gubbara, ordena och folkena.
4.1.1.2 Traditionella pronomen
Tre olika traditionella pronomen förekommer i ungdomsmaterialet och de be
handlas här som en kategori (men utgörs i kapitel 3 av tre olika, se 3.3.3, 3.3.7
och 3.3.8). Femininböjt possessivpronomen mi ’min’ finns belagt en gång. Två
informanter har belägg på personligt pronomen ho ’hon’, och indefinit pro
nomen en ’man’ används av tre informanter. En informant har belägg både på ho
och en, övriga fyra har endast en av varianterna.2
4.1.1.3 Kort y > ö och kort i > e – [œ] och [e]
De båda varianterna kort y > ö och kort i > e förekommer hos sammanlagt tio
informanter och endast en av dem har belägg på båda varianterna. Två infor
manter har var sitt belägg på y > ö i flötta och töcker. Oftare belagt är i > e, med 14
belägg hos nio informanter. De exempel som finns i materialet är rekti(t), för-/
eftermeddan, skellnad och te ’till’.
4.1.1.4 Initialt bakre r [ʀ]
Till de ovanliga varianterna hör också bakre r. Traditionellt har variabeln r i
västgötskan uttalats såväl främre som bakre enligt en viss fördelning (se 3.3.13).
I ungdomsmaterialet finns bakre r enbart bevarat i initial ställning. Elva infor
manter har sammanlagt 40 belägg men en informant har kategoriskt bruk och
står för 22 av dem. Exempel på ord som förekommer hos ungdomarna är Rätt,
Rolit, Ritti, Rått, Race.

4.1.2 Vanliga varianter

De dialektvarianter som vi kallar vanliga betraktas alltså som vanliga i för
hållande till de ovanliga. Med några lexikala undantag – sa, sulle och la - handlar
det om fonologiska drag. Oftast växlar brukarna mellan dialekt- och standard
variant och då någon har kategoriskt bruk omtalas detta i texten. För vissa av
2
Detta kunde tala för att vi skulle ha haft ytterligare en kategori. Den informant som har båda
pronomenen ”förlorar” ju på detta sätt en variant.
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dragen redovisas förutom antal användare också antal belägg på såväl dialektsom standardformer.
4.1.2.1 sa och sulle
16 av 59 informanter har något belägg på sa och/eller sulle. (10 kinnaungdomar
är borträknade p.g.a. dialektgeografiska förhållanden, se 3.3.15.) Av dessa har
sex belägg på både sa och sulle, sju har enbart sa och tre enbart sulle. En tjej i Vara
har kategoriskt bruk av de k-lösa varianterna (6 sa och 1 sulle).
Materialet är inte optimalt för att ta reda på hur vanliga sa och sulle egentligen
är bland ungdomar idag. Verben uppträder inte så ofta i denna typ av intervjuer
och sju informanter (kinnaungdomarna borträknade) har inga belägg alls på
variabeln. Rör man sig i Västergötland idag ter sig sa och sulle vanligare än vad
som framkommer av materialet.
4.1.2.2 Vokalförkortning framför konsonantkluster
De ord som excerperats som innehåller vokalförkortning framför konsonant
kluster är sådana som normalt inte har detta uttal i standardspråket (se 3.3.17).
Varianten förekommer hos 26 av informanterna. Antal standardvarianter har
inte räknats. Exempel är pinnsamt, jäddra, åkkt, storrt, klarrt, vannli och frysste.
4.1.2.3 Kort o > ô – [œ]
28 informanter har minst ett belägg på kort o uttalat som [œ]. De frekventast
förekommande orden i ungdomsmaterialet är dôm ’dom’, sônna ’sånna’, sôn(t)
’sån(t)’, nôn(ting/-stans) ’nån(ting/-stans)’, nôn ’nån’ och nôt ’nåt’.3 Andra belägg
som finns är hôlla ’hålla’, hôller, ôfta ’ofta’, tôrr ’torr’, sôrts ’sorts’. I vissa kinnainspelningar finner man också kômpisar ’kompisar’ och kôm(mer) ’kom(mer)’.
Kombinationen kôm- tycks speciell för Markområdet (se 3.3.18).
4.1.2.4 Marbodiftong
Fem av tio ungdomar i Kinna har ett speciellt diftonguttal som vi kallar marbo
diftong (se 3.3.16). Bland dessa förekommer diftong vid fler vokaler än hos
örbyinformanterna i det äldre materialet. Ungdomarna har diftong vid långt a,
e, i och å: brau ’bra’, jau ’ja’; meinar ’menar’; deit ’dit’, leiten ’liten’, leiksom ’liksom’;
peå ’på’ och leåter ’låter’.
3
Till denna kategori har inte räknats gôtt ’gott’ eftersom det skulle kunna vara ett ord som idag har
fått viss spridning med just detta uttal och kan höras i medierna också bland personer utan egen
kontakt med vare sig västgötskan eller göteborgskan där det också förekommer. Eftersom vi inte
vet hur ordet ska tolkas har vi valt att inte alls räkna in det. Fem informanter använder gött var sin
gång och två av dessa har inte i övrigt belägg på o > ô.
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4.1.2.5 Boråsdiftongering
Nästan hälften, eller 28 informanter, har minst ett belägg på den s.k. borås
diftongeringen (se 3.3.21). Lång vokal uttalas med fallande diftongering med
ett slags e-efterslag på i första hand o och u men även å, ä, y och a. Sammanlagt
finns 56 belägg i materialet bl.a. oerd, roetat, groev, uet, huer, sjuekt, åer, häer, bye,
spontaen. Draget tycks i ungdomsmaterialet ha sitt kärnområde i Boråstrakten,
därav benämningen. Hos alla boråsinformanter utom tre förekommer varianten
och tre av dem har också många belägg, en tjej så många som 15. I arkiv
materialet finns diftongeringen främst hos de båda örbyinformanterna. Den är
mer utbredd i ungdomsmaterialet men fortfarande sällsynt i inspelningarna från
Skara.
4.1.2.6 sl > schl – [ʃɽ]
Trots att variabeln sl inte är så ofta belagd i våra inspelningar och att hela 26
av de 69 informanterna saknar belägg är schl tämligen vanlig i materialet. 26 av
43 ungdomar har någon gång detta uttal, 12 har endast dialektvarianten och 14
växlar. Av 108 belägg är 45 dialekt- och 63 standardbelägg.
Varianten är vanligast initialt i ord (schluta, schläkt, schladda) men förekommer
också morfeminitialt i sammansättningar (avschlutning, avschlappnat). Vi har
också funnit enstaka exempel på förekomst inne i ord mellan vokaler i göschla
’gödsla’, bohuschlänska, Daschland och daschlänska.
4.1.2.7 Tjockt l – [ɽ]
Vi har i det äldre materialet skilt på tjockt l av ursprungligt rd och tjockt l som
dialektal variant till tunt l (se 3.3.14 och 3.3.20). Det gör vi inte i ungdoms
materialet. Sammantaget har 32 informanter inte mindre än 80 belägg (varav
sju informanter tillsammans har 14 rd > tjockt l). Inommorfematiskt rd > tjockt
l finns dock endast i ett ord: oL ’ord’ (2 informanter). Det rör sig i övrigt om uttal
i junktur och i materialet är det alltid när en presensform av ett verb föregår ett
personligt pronomen som börjar på d: boLu ’bor du’, prataLen ’pratar den’, troLe
’tror det’, tyckeLom ’tycker dom’.
De ord där tjockt l för tunt oftast förekommer är bLir, ibLann, fuL,
sjäLv(a), RoLit. Ytterligare exempel är: skoLan, dåLit, fLytta, hemmapLan,
foLk, ÅmåL.
4.1.2.8 Initialt bakre sj – [x]
Det bakre västgötska sj-ljud som förekommer uttalas längre bak än bakre
standard-sj och beskrivs i 3.3.22. 35 informanter har belägg, dvs. ungefär hälf
ten. Ord med detta ljud är t.ex. sjarmi, sjitmycke, sjillnad, sjoppa, sjunga, sjukt,
själv, sjön(-are).
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4.1.2.9 la
43 informanter använder någon gång partikeln la. Ordet kan ha lite olika
betydelser bl.a ’väl, nog, förmodligen, ju’ (se 3.3.23). Vi har dock inte räknat
bruk av standardvariant i ungdomsmaterialet utan endast huruvida la används.
Hos vissa är la mycket frekvent förekommande. Andra har det inte alls, vilket
skulle kunna bero på att de endast använder standardvarianten men också på att
de i intervjusituationen helt enkelt inte har behov av att modifiera sig. Grönberg
har i sitt material sett att de informanter som har många belägg på la också har
hög frekvens av vissa andra traditionella varianter (2004:155). Det tycks också
i vårt material vara så att de mest dialektala också har många la. Av de sju mest
dialektala har sex 8–17 belägg. Men den kille som har minst antal olika dialekt
varianter (ett av två är just la) har fyra belägg. En tjej som också har få olika
dialektvarianter och flera nya har åtta la.
Exempel på förekomster ur materialet är: alltså man sulle la prata på ett annat
sätt; sen få la man hoppa på ett företag; om man nu ska ha nånting skaffar man la de;
nu ha vi la börjat komma in; jo de gör de la men.
4.1.2.10 Västgöta-y, västgöta-u och västgöta-i
Som framgår i avsnitt 3.3.24 kan de långa vokalerna y, u och i i västgötska ha
en speciell kvalitet. Samtliga dessa varianter är ganska vanliga i ungdomarnas
dialekt. Beläggen på y är dock färre eftersom 21 ungdomar inte alls använder
variabeln. 32 informanter har belägg på västgöta-y, 55 på västgöta-u och 61 på
västgöta-i. Ofta har de också flera belägg vardera. Exempel på ord med dessa
uttal är by, typ, betyder; ljud, hur, ute; fin, lika, fisförnäm, kusin, vi.
4.1.2.11 Långt slutet ä och långt slutet ö framför r – [ɛː] och [øː]
Vanliga varianter i dagens unga västgötska är långt slutet ä och långt slutet ö
framför r. De har beskrivits som karakteristiska för västgötskan på 2000-talet
(Bruce 2010:193). Se också 3.3.25.
51 av 69 ungdomar har belägg på långt slutet ä framför r och hela 61 har
belägg på långt slutet ö framför r. 14 har kategoriskt bruk av ä, lika många har
endast standarduttal och fyra saknar variabeln. Så många som 23 har kategoriskt
bruk av slutet ö framför r. Endast fyra ungdomar har genomgående standard
uttal medan tre helt saknar variabeln. Således kan man konstatera att slutet ö
framför r är den variant som flest ungdomar använder. (Eftersom så många har
kategoriskt bruk av detta ö-ljud betraktar vi det som det vanligaste i materialet
trots att lika många informanter har belägg på västgöta-i.)
De slutna uttalen är vanliga i ord som är, här(ifrån), där, när; för, hör(a) gör(a),
kör(a), mör(t) men finns också i världen, lärde, Upphärad; köret, nördar, Örebro
m.fl.
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4.1.3 Kontinuitet och förändring
I de västgötska ungdomarnas repertoar ingår traditionella dialektvarianter som
tycks motståndskraftiga. De har stått sig genom den allmänna utjämnings
process som 1900-talet inneburit. Vissa, särskilt morfologiska och lexikala drag
förekommer sporadiskt och kan sannolikt användas som dialektmarkörer, alltså
som ett sätt att visa sin lojalitet med hembygden. Traditionella substantivformer,
dvs. feminin bestämd form, sankmarka, och plural i bestämd form, t.ex. gubbara
och ordena, possessivt feminint pronomen mi och äldre pronomen ho ’hon’ och
en ’man’ är markerade former genom att de avviker så pass mycket från standard
varianten. Några sporadiskt belagda dialektord kan sannolikt också fungera som
dialektmarkörer, t.ex. änna, möe och denhäringa. Som dialektmarkör fungerar
också bakre r.
Bruket av bakre r har en särskilt intressant utjämningsprocess. De flesta infor
manterna i arkivmaterialet har kategoriskt eller i det närmaste kategoriskt bruk i
samtliga götamålspositioner. Bland 60+ minskar bruket men initialt – även som
andra led i sammansättningar – har Märta och Gertrud fortfarande nästintill
kategoriskt bruk. Inom 40+gruppen är skillnaderna tydliga. Utjämningsfasen
av denna variabel tycks av vårt material att döma ändå ha gått långsamt under
hela perioden fram till och med 40+informanterna för att sedan raskt minska
bland dagens ungdomar. Detta stämmer inte nödvändigtvis med verkligheten
och här blir det uppenbart att vårt 60+40+material inte är representativt. Bakre r
var redan på 1970-talet en stigmatiserad dialektvariant som det fanns stor med
vetenhet om, se Svahn 2007b, 2010, och det är mycket intressant att initialt bakre
r bevarats så pass väl som vårt ungdomsmaterial tyder på. I övriga positioner är
uttalet helt försvunnet. Att bruket minskat starkt är således inte förvånande.
Studerar man bakre r på individnivå märks dock att vissa informanter har
många bakre r, en t.o.m. kategoriskt bruk. Bakre r tycks framför allt förekomma
hos vissa killar.
De här nämnda dragen är ovanliga i materialet och bevaras sannolikt
främst för att de fungerar som dialektmarkörer. Framför allt förekommer de
hos informanter som också har många av de vanliga varianterna. De vanliga
varianterna förekommer så pass ofta att de kan karaktäriseras som särskilt
resistenta drag som av olika skäl bevarats i en utjämningsprocess. Det är i
första hand dessa som kännetecknar dagens unga västgötska. Med undantag
för verbformerna sa och sulle samt adverbet la är de resistenta dragen fono
logiska. Dialektformer av långa vokaler är de drag som förekommer hos flest
informanter och man skulle kunna säga att dagens västgötska framför allt
utgörs av dialektuttal av långa ä, ö, y, i och u. Det bakre sj-ljudet och schl för sl
är ytterligare kännemärken.
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4.2 Några traditionella varianter i relation till studieort,
kön och val av studieprogram – gruppgenomsnitt
I detta avsnitt redovisas några traditionella varianter kopplade till informanternas
studieort, kön och val av studieprogram. Ovanliga drag har slagits samman
eftersom vart och ett av dragen förekommer så sällan i materialet. Dessutom
redovisas kort o > ô, tjockt l och långt slutet ö framför r. Tillsammans bör dessa
olika varianter kunna ge en god bild av eventuella likheter och skillnader mellan
olika grupper.
För samtliga varianter gäller att andelen ungdomar i en viss grupp som har
belägg på respektive variant redovisas i cirkeldiagram och kommenteras. Först
redovisas hur många i hela materialet som har belägg på varianten, och därefter
relateras varianten till informanternas studieort, kön och studieprogram. Cirkel
diagrammen för långt slutet ö framför r, där det finns många belägg, är mera
detaljerade. Där redovisas också om informanterna har flest dialekt- eller flest
standardvarianter eller om de är lika många.

4.2.1 Ovanliga varianter

27 informanter använder någon gång en ovanlig variant (diagram 1). Nästan två
tredjedelar av informanterna använder således inga ovanliga varianter.
4.2.1.1 Ovanliga varianter på de olika studieorterna
Flest informanter med ovanliga drag går på gymnasiet i Kinna (diagram 1). Där
har sex av tio något ovanligt drag. Därnäst följer Vara, där sex av tolv informanter
har något ovanligt drag och Skara, där fem av tolv företer något ovanligt drag.
I Sollebrunn har fyra av tio, i Borås tre av tolv och i Trollhättan tre av tretton
något ovanligt drag.
4.2.1.2 Ovanliga varianter och kön
14 av de 35 tjejerna har någon gång ett ovanligt drag och 13 av de 34 killarna
(diagram 2). Detta resultat skiljer sig från övriga varianter som redovisas i
detta avsnitt eftersom det annars alltid är fler killar som använder en dialekt
variant. Det är därför viktigt att påpeka att siffrorna återger antal informanter
som någon gång har ett belägg på en ovanlig variant. Räknar man antal
belägg och jämför mellan könen är det mycket tydligt att killarna använder de
ovanliga varianterna i högre grad än tjejerna. Killarna har sammanlagt drygt
80 belägg på ovanliga varianter medan tjejerna sammanlagt endast har 18
belägg. Att räkna gruppgenomsnitt på antal belägg ger dock inte heller en
rättvisande bild eftersom tre av de 13 killarna står för nästan 70 belägg och av
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inte: 4

Skara
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inte: 10
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Har: 13

Har: 14

Har inte: 21

Har inte: 21

Tjejer

Diagram 2. Ovanliga drag och kön

Killar

Har: 12

Har: 15

Har inte: 19

Yrkesförberedande program
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dessa förekommer ca 50 hos den kille som är mest dialektal i hela materialet.
Övriga 10 killar har sammanlagt 17 belägg, dvs. ungefär lika många som de
14 tjejerna.
4.2.1.3 Ovanliga drag och studieprogram
De ovanliga dragen förekommer hos något fler yrkesinformanter. 15 av 34 (eller
44 %) på yrkesförberedande program och 12 av 35 (eller 34 %) på studieförbe
redande program har någon gång ett ovanligt drag (diagram 3).

4.2.2 Kort o > ô

28 informanter har någon gång belägg på ô-uttal av kort o medan 41 endast har
standardförekomst (diagram 4).
4.2.2.1 Kort o > ô på de olika studieorterna
Vanligast är bruket av kort o > ô i Kinna (diagram 4). Där har åtta av tio infor
manter någon gång ett sådant uttal. Bruket mellan orterna skiljer sig i övrigt
inte alls eller marginellt. Fem av tretton informanter i Trollhättan har belägg,
fyra av tolv i såväl Borås som Skara och Vara, och slutligen tre av tio i Solle
brunn.
Räknar man antalet belägg är varianten fortfarande vanligast i Kinna med
72 belägg (varav en informant har 38). Redan tidigare har konstaterats att
man i marbodialekten kan säga kôm-, i t.ex. kômmer, kômpisar, som man inte
gör i övriga Västergötland. Detta förklarar sannolikt både att fler informanter
i Kinna har varianten och att fler belägg förekommer där. I Trollhättan finns
17 belägg, i Skara 9, i Borås och Vara 6 belägg och slutligen i Sollebrunn 5
belägg.
4.2.2.2 Kort o > ô och kön
Fler killar än tjejer har kort o > ô. 17 av 34 killar, eller hälften, har belägg men bara
en knapp tredjedel av tjejerna, elva av 35 (diagram 5). Killarna har också många
fler dialektbelägg. En enda kille har 38 belägg och övriga 16 har tillsammans 46
förekomster medan de elva tjejerna gemensamt har 16 belägg.
4.2.2.3 Kort o > ô och studieprogram
Det är inga stora skillnader i bruk av ô på de olika studieprogrammen (diagram 6).
15 av 35 på studieförberedande program använder det och 13 av 34 på yrkesför
beredande. Räknar man bort killen med 38 belägg som går yrkesförberedande
program är fördelningen vad gäller antal belägg på olika program jämn, 35
respektive 37 belägg.
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4.2.3 Tjockt l
32 av 69 informanter, dvs. nästan hälften av våra meddelare använder någon
gång tjockt l (diagram 7). 16 har endast ett belägg vardera, resterande har minst
två. Flera använder dialektvarianten tämligen ofta, och en har så många som 17
belägg.
4.2.3.1 Tjockt l på de olika studieorterna
Informanterna som använder tjockt l finns i högre grad i Skaraborgs län
(diagram 7). Både i Skara och Vara har över hälften av informanterna belägg
på dialektvarianten, sju av tolv på båda orterna. I Trollhättan har sex av tretton
informanter tjockt l, i Borås fem av tolv, i Kinna fyra av tio och i Sollebrunn tre
av tio.
4.2.3.2 Tjockt l och kön
Tjockt l är ganska mycket vanligare bland killar än tjejer. 20 av 34 (eller 59 %)
killar har någon gång tjockt l och 12 av 35 (eller 34 %) tjejer (diagram 8). Räknar
man antal belägg har en kille 17 förekomster och de övriga 19 har sammanlagt
nästan 50 belägg medan de 12 tjejerna tillsammans har drygt 20 tjocka l.
4.2.3.3 Tjockt l och studieprogram
Skillnaden i bruk av tjockt l mellan informanterna på olika typer av studieprogram
är närmast obefintlig (diagram 9). 16 av 34 (eller 47 %) yrkesinformanter har
någon gång tjockt l och 16 av 35 (eller 46 %) studieinformanter. Undantaget
informanten med 17 tjocka l, som går yrkesförberedande program, är fördel
ningen vad gäller belägg på de olika programmen jämn. Då har informanterna
på studieförberedande program ca 35 belägg och informanterna på yrkesför
beredande ett par färre.

4.2.4 Långt slutet ö framför r

Eftersom det finns så pass många belägg på långt slutet ö framför r är cirkel
diagrammen mer detaljerade och visar kategoriskt bruk av dialektvariant (D)
eller av standardvariant (S), växling mellan dialekt och standard där dialekt
beläggen dominerar (DS) och där standardbeläggen dominerar (SD). Samma
antal belägg på dialekt- och standardvariant hos en informant redovisas som =
och inga belägg alls med 0.
Så många som 61 av de 65 informanter som har belägg på variabeln använder
någon gång dialektvarianten och hela 23 informanter, eller en tredjedel, har kate
goriskt bruk. Ytterligare en dryg tredjedel använder fler dialekt- än standard
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belägg. Fyra informanter har endast standardvarianten. Att långt slutet ö framför
r är karaktäristiskt för dagens unga västgötska blir mycket tydligt i diagrammen.
Som redan påpekats liknar bruket av långt slutet ä framför r i mångt och
mycket bruket av långt slutet ö. Också fördelningen gruppvis är väldigt lika och
här redovisas därför endast ö-ljudet.
4.2.4.1 Långt slutet ö framför r på de olika studieorterna
Om man jämför orterna enbart utifrån antal informanter med kategoriskt bruk
av slutet ö framför r eller fler dialekt- än standardbelägg är dialektvarianten
vanligast i Skara, därnäst i Sollebrunn och Kinna följt av Vara och Trollhättan,
och sist kommer Borås (diagram 10). Skara utmärker sig genom att alla tolv
informanter där antingen har kategoriskt bruk eller fler dialekt- än standard
belägg. I Sollebrunn och Borås använder också alla informanter någon gång
dialektvarianten.
4.2.4.2 Långt slutet ö framför r och kön
Könsmässigt gäller även för långt slutet ö framför r att dialektvarianten före
kommer hos fler killar (diagram 11). Men skillnaden är minimal. 31 killar
av 34 och 30 tjejer av 35 använder någon gång dialektvarianten. Påfallande
mycket fler killar har dock kategoriskt bruk: 18 mot fem tjejer. Många tjejer
växlar men uppvisar i växlingen flest dialektvarianter, 17 av 35. Sju har fler
standardbelägg och tre använder endast standard. Inom gruppen killar som
växlar har nio fler dialekt- än standardbelägg och tre tvärtom. En har endast
standardbelägg.
4.2.4.3 Långt slutet ö framför r och studieprogram
Jämför vi informanterna efter olika studieval ser man inga nämnvärda skillnader
i bruket av långt slutet ö framför r (diagram 12). På yrkesförberedande program
har tolv av 34 kategoriskt bruk och lika många har fler dialekt- än standardbelägg.
Elva av 35 på studieförberedande program har kategoriskt bruk medan 14 har
fler dialekt- än standardbelägg. Två på vardera studieinriktningen använder bara
standardbelägg och likaså två på vardera har inga belägg alls av variabeln.

4.2.5 Sammanfattande diskussion

Det är svårt att dra några slutsatser av den geografiska jämförelsen förutom att
det ter sig som om de ovanliga dragen inklusive o > ô är vanligare i Kinna och
att tjockt l och slutet ö framför r är vanligare i Skara. Det är ju dock viktigt att
komma ihåg att flera informanter i Kinna inte har något ovanligt drag alls, inget
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kort o > ô och inget tjockt l. Liknande interindividuell variation finner man också
på de andra orterna. Vissa informanter använder många olika dialektarianter,
andra få. Det är därför angeläget att också belysa enskilda informanters varietet
liksom samvariation av olika varianter och korrelera detta till studieort. Det görs
i 4.3.3.
Lika viktigt är det att påminna om att informanterna här redovisats efter
studieort. Men att de går på gymnasiet i en viss tätort behöver inte betyda att de
bor där. Många reser till orten där skolan ligger. Därför behöver undersökningen
av geografisk variation kompletteras genom att individernas dialektalitet korre
leras till ortsstorlek. Rent hypotetiskt vore det troligt att de individer som vuxit
upp och bor i en stad av Borås storlek är mindre dialektala än de som vuxit upp
och bor i ett mindre, lantligare samhälle som Nossebro eller på landsbygden i
t.ex. Synnerby. I kapitel 6 relateras informanternas dialektbruk till hemort istäl
let för studieort.
När det gäller de här redovisade varianterna ger variabeln kön klart utslag.
Med ett undantag har alltid fler killar än tjejer dialektförekomst: kort o > ô har
17 killar mot elva tjejer, tjockt l har 20 killar mot tolv tjejer, långt slutet ö framför
r har 31 av 34 killar mot 30 av 35 tjejer. Det kan i fråga om ovanliga varianter
se ut som om tjejerna är ungefär lika dialektala som killarna; 14 tjejer av 35 har
någon gång minst ett ovanligt drag mot 13 av 34 killar. Räknar man däremot
antal belägg för varianterna i gruppen ovanliga är det fortfarande killarna som
grupp som är mest dialektal. De har många fler belägg än tjejerna. Variationen
mellan tjejer och killar lyfts fram ytterligare i 4.3.4 där samförekomst av
dialektala varianter behandlas.
Variabeln socialgrupp gestaltat via val av studieprogram visar inga tydliga
skillnader mellan studieorienterande och yrkesorienterande program vad avser
bruket av dialektvarianter. Men man kan fråga sig om val av studieprogram
som genväg till socialgruppsindelning är en alltför trubbig metod. Därför
har vi i kapitel 6 delat in de unga informanterna socioekonomiskt efter vad
de uppgett att deras föräldrar har för yrke och undersöker om man kan se
skillnader i dialektalitet hos informanterna i relation till fyra socioekonomiska
grupper.
En informant har ofta särredovisats i redovisningen av antal belägg inom
olika grupper. Han är den i hela undersökningen som har flest antal olika
dialektdrag och han är också den som nästan alltid har flest belägg på en variant.
Men de interindividuella skillnaderna i materialet är också i övrigt viktiga att
belysa. De kvantitativa gruppgenomsnitten kompletteras i 4.3 med en genom
gång av den inter- och intraindividuella variationen i bruket av traditionella
dialektvarianter.
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Diagram 13. De 69 informanternas realisering av variablerna som dialektvariant (D, gröna
staplar), standardvariant (S, röda staplar) eller både standard- och dialektvarianter (SD, orange
staplar). Den ljusgröna toppen anger hur många variabler informanten saknar belägg på.

4.3 Inter- och intraindividuell variation i bruket av
traditionella dialektvarianter
Våra unga västgötska informanters bruk av dialektvarianter kontra standard
varianter varierar som framgått. I detta avsnitt har vi fokus på individernas
bruk av olika dialektvarianter i materialet. Hur informanterna växlar mellan
standard- och dialektvariant diskuteras också liksom interindividuell variation
med utgångspunkt i studieort och kön.

4.3.1 Dialekt- och standardvarianter

Varje individ kan ha maximalt 20 olika dialektvarianter, se 4.1. Realiseringen av
de 20 variablerna som dialekt- eller standardvarianter får representera respektive
informants språkbruk (se 4.1).
I diagram 13 illustreras varje informant med en stapel som anger hur indi
videns bruk av varianter fördelar sig på genomgående bruk av dialektvariant
(D), genomgående bruk av standardvariant (S) eller växling mellan standardoch dialektvarianter (SD).
Av diagram 13 framgår att såväl den interindividuella som den intraindi
viduella variationen är stor. När det gäller den interindividuella variationen
realiserar informanterna mellan 16 och två språkliga variabler någon gång som
dialektvarianten. Den informant vars stapel befinner sig längst till vänster i
diagrammet är den mest dialektala. Han har belägg på sammanlagt 19 av de
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språkliga variabler som har undersökts. Av dessa realiserar han två variabler
genomgående som dialektvarianten, 14 variabler som dialekt- eller standard
variant och tre genom
gående som standard
varianten. Den informant som
befinner sig längst till höger i skalan, och som alltså är minst dialektal, använder
sammanlagt 18 av de språkliga variabler som undersökts. Han realiserar endast
två någon gång som dialektvariant och växlar i båda fallen med standard. Övriga
16 variabler realiserar han genomgående som standardvarianten. Att ha så få
traditionellt västgötska varianter som två är lika ovanligt som att ha så många
som 16. De här båda informanterna utgör alltså ytterligheterna bland våra
inspelade ungdomar.
Vi har gjort bedömningen att de informanter som har tio dialektvarianter
eller fler kan sägas vara relativt dialektala och att de som har sex eller färre kan
sägas vara relativt utjämnade.4 De flesta informanter finns i spannet mellan sju
och nio dialektala varianter (30 informanter), medan 21 har sex eller färre, och
18 har tio eller fler.

4.3.2 Ovanliga och vanliga dialektvarianter

Vi har skiljt på vanliga och ovanliga dialektvarianter och av de 20 variabler som
vi undersökt betraktas sex som ovanliga (se 4.1.1). Vilka individer som använder
ovanliga varianter synliggörs av diagram 14.5 De allra flesta informanter som
har belägg på ovanliga drag använder dem i allmänhet sporadiskt och har fler
belägg på motsvarande standardvariant.
Sammanlagt har 27 av 69 informanter (eller 39 %) belägg på något ovanligt
drag. Två av dessa har fem ovanliga drag, en har tre och tre har två. Huvuddelen,
nämligen 21 informanter, har endast ett ovanligt drag, och oftast bara något
enstaka belägg (se även 4.2.1).
Informanter som har 10 dialektvarianter eller fler har vi karaktäriserat som
relativt dialektala och den bilden styrks av informanternas bruk av ovanliga
drag. De informanter som har fler än ett ovanligt drag har alla minst tio dialekt
varianter totalt. Ingen informant som har sex eller färre dialektvarianter har
några ovanliga drag. Det innebär att ovanliga dialektvarianter också kan ses som
ett mått på dialektalitet på så vis att det finns ett samband mellan en individs
bruk av många olika dialektvarianter och bruket av ovanliga drag.
I tabell 44 redovisas hur olika varianter samförekommer hos sex informanter.
Naturligtvis är det här ett konstruerat mått, i verkligheten går det knappast att skilja en individ
med nio dialektvarianter från en med tio.
5
Observera att diagrammet inte säger något om kategoriskt bruk av dialektvarianter utan att
orange markerar antalet vanliga dialektvarianter och grönt antalet ovanliga.
4
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Diagram 14. Informanternas bruk av ovanliga och vanliga dialektvarianter. Gröna staplar = ovan
liga dialektvarianter, orange staplar = vanliga dialektvarianter, röda staplar = standardvarianter (S).
Den ljusgröna toppen anger hur många variabler informanten saknar belägg på.
Tabell 44. Belägg på ovanliga dialektvarianter i materialet

i>e

Substantivböjn.

Adv. möe

Trad. pronomen

22

3

2

2

20

Hektor, Kinna

5

9

14

3

Axel, Vara

3

10

13

4

Åsa, Vara

2

12

14

Smilla, Borås

2

8

10

1

Jonny, Skara

2

8

10

1

1

49
1

4

2

2

9

1

1

9
1

1

Summa

Bakre r

16

Kort rundat u

Summa

11

sådäringa

Vanliga

5

rs > s

Ovanliga

Samuel, Kinna

Informant

y>ö

Antal belägg på ovanliga varianter

Antal dialektvarianter

2
2

1

2

Övriga 21 har endast en ovanlig variant. Överst i tabellen redovisas den infor
mant som har flest olika ovanliga dialektvarianter, därefter redovisas de övriga
informanterna i fallande ordning.
Den informant som är allra mest dialektal i materialet har också många belägg
(49) på fem ovanliga dialektvarianter. Han är unik i materialet; den informant
som är näst mest dialektal har visserligen också fem olika ovanliga dialekt
varianter, men mer blygsamma 9 belägg. Ytterligare en informant har belägg på
tre olika ovanliga varianter med sammanlagt 9 belägg. Dessa tre informanter är
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samtliga killar (se även 4.3.4). Det finns ytterligare tre informanter (varav två
tjejer) som har belägg på två olika ovanliga dialektvarianter vardera, men dessa
har enbart ett belägg var på de olika varianterna.

4.3.3 Dialekt- och standardvarianter på de olika studieorterna

De olika informanternas bruk av dialekt- och standardvarianter relateras i detta
avsnitt till deras studieort. Resultaten redovisas i diagram 15–diagram 20.
Vilken studieort som har de mest dialektala informanterna beror på vilka
parametrar man tar i beaktande. Man kan direkt utesluta Trollhättan och Solle
brunn. I Trollhättan är hela sju av tretton informanter relativt utjämnade och
endast en relativt dialektal. Endast tre informanter använder något ovanligt
drag. Endast två informanter i Sollebrunn är relativt utjämnade, men bara en är
relativt dialektal. Fyra informanter har också belägg på något ovanligt drag, men
samtliga dessa har endast ett belägg vardera.
Det är lite svårare att bestämt säga hur dialektala informanterna på de olika
studieorterna är. Borås verkar, sett till bruket av dialekt- och standardvarianter,
vara ganska dialektalt, hela fem informanter är relativt dialektala och endast
en relativt utjämnad. Samtliga relativt dialektala har dock bara tio–elva olika
varianter och bara tre har något ovanligt drag. Informantgruppen i Borås är
alltså homogen, men inga informanter är så dialektala som i Kinna, Skara och
Vara. Informanterna på dessa tre orter tycks vara mest dialektala på flera sätt. I
Kinna är fyra av tio informanter relativt dialektala. Tre är relativt utjämnade. Sex
av tio har kategoriskt bruk av någon dialektvariant. Sex informanter har också
belägg på ovanliga dialektvarianter, två av dessa på hela fem olika. Bara tre av
tolv informanter är relativt dialektala i Vara, och fyra relativt utjämnade, men
hela sju informanter har kategoriskt bruk av några dialektvarianter. Dessutom
har sex informanter belägg på ovanliga varianter. I Skara är fyra av tolv
informanter relativt dialektala och fyra relativt utjämnade. Sex av informanterna
har kategoriskt bruk av något eller några dialektdrag och fem har ovanliga drag.

4.3.4 Dialekt- och standardvarianter och kön

Vi har även korrelerat informanternas bruk av dialekt- och standardvarianter
med variabeln kön. Diagram 21 och diagram 22 illustrerar hur materialets tjejer
respektive killar realiserar de 20 språkliga variablerna.
Materialets kvinnliga informanter realiserar mellan 14 och 3 språkliga
variabler någon gång som dialektvarianten. Killarnas motsvarande intervall
ligger mellan 16 och 2.
När det gäller dialektalitet kan konstateras att sju tjejer är relativt dialektala
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Diagram 15. Antal traditionella drag, Borås. Grönt = dialektvariant (D), orange = både standardoch dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 16. Antal traditionella drag, Kinna. Grönt = dialektvariant (D), orange = både standardoch dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 17. Antal traditionella drag, Skara. Grönt = dialektvariant (D), orange = både standardoch dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 18. Antal traditionella drag, Sollebrunn. Grönt = dialektvariant (D), orange = både
standard- och dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 19. Antal traditionella drag, Trollhättan. Grönt = dialektvariant (D), orange = både
standard- och dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 20. Antal traditionella drag, Vara. Grönt = dialektvariant (D), orange = både standardoch dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 21. Antal traditionella drag, tjejer. Grönt = dialektvariant (D), orange = både standardoch dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.
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Diagram 22. Antal traditionella drag, killar. Grönt = dialektvariant (D), orange = både standardoch dialektvariant (SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan belägg.

jämfört med elva killar. Tolv tjejer är relativt utjämnade jämfört med nio killar.
Det finns alltså en tendens att killar som grupp i allmänhet använder något fler
olika dialektala varianter än tjejerna. På individnivå kan man dock se att exempel
vis en kille i Kinna har enbart två dialektala varianter och en tjej i Vara fjorton.
Ser man till hur materialets tjejer och killar fördelar sig över hela spannet blir
det tydligt att de mest dialektala informanterna är killar och de minst dialektala
är tjejer. Detta illustreras i diagram 23 där varje kille representeras med en lila
stapel och varje tjej med en turkos.
Killarna dominerar bland de mest dialektala informanterna, som syns i dia
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Diagram 23. Antal traditionella drag, tjejer och killar. Turkos = tjejers dialektvarianter (D och
SD), lila = killars dialektvarianter (D och SD), rött = standardvariant (S), ljusgrönt = variabler utan
belägg.

grammets vänsterkant. Av de informanter som är relativt dialektala är elva killar
och sju tjejer. Den andra ändan av diagrammet domineras av tjejer. Tolv av de
relativt utjämnade är tjejer och nio killar. Ändå är det viktigt att påpeka att det
trots allt finns tjejer som är dialektala och killar som är utjämnade och att den
interindividuella variationen inom respektive kön är stor.

4.3.5 Sammanfattande diskussion

Dialektsituationen i Västergötland präglas av en stor interindividuell variation –
de unga informanterna har mellan 16 och två dialektvarianter. Vi har visat att 18
av informanterna är relativt dialektala och använder 10–16 olika varianter medan
21 är relativt utjämnade och använder två till sex olika varianter. Samband har
påvisats mellan hur dialektal en informant är och hur många ovanliga dialekt
varianter denne har. Informanter som använder två eller fler ovanliga varianter
återfinns alla inom gruppen relativt dialektala. Relativt utjämnade informanter
har inte ovanliga drag.
Kön har visat sig ha relevans för hur dialektal en informant är. De som är mest
dialektala är i allmänhet killar och de som är mest utjämnade tjejer. Däremot
har vi inte funnit några andra tydliga korrelationer med de andra utomspråkliga
variabler som här behandlats. I kapitel 6 kommer därför ytterligare några
variabler att prövas. Där innefattas i analysen också de nya varianter som tas
upp i kapitel 5.
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Förutom den tydliga interindividuella variationen framträder också den
intraindividuella. Samtliga informanter växlar mellan dialekt- och standard
varianter för de flesta variabler. Den intraindividuella variationen kommer
därför att ytterligare belysas i kapitel 9 och 10. Den heterogena bilden av den
västgötska dialektsituationen som den framträder i våra analyser i detta avsnitt
kräver att vi studerar materialet också ur andra synviklar än de här redovisade.
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5

Västergötland – nya varianter
hos dagens unga informanter

I dagens unga västgötska ingår flera nya drag som inte finns i vare sig den tradi
tionella dialekten eller i standardsvenskan.1 Nedan beskrivs dessa nya varianter
och bruket av dem. I avsnitt 5.1 presenteras de nya varianterna och hur ofta de
förekommer. Varifrån dragen kan tänkas komma diskuteras i avsnitt 5.2. Avsnitt
5.3 behandlar vilka informanter i materialet som använder vilka nya varianter.
Bruket av nya varianter sätts i relation till bruket av traditionellt västgötska
varianter. Slutligen korreleras förekomsten av nya varianter med informanternas
studieort och kön.

5.1 Nya varianter
Sammanlagt sju nya varianter har noterats i materialet. Dessa är öppet långa äoch ö-ljud i andra positioner än framför r, frikativt långt i och y, u-haltigt kort
ö, frikativt r och ett uttal av ej ungefär som ett frikativt ij. Tabell 45 redovisar i
fallande ordning hur många informanter som någon gång använder dessa nya
drag. Till höger anges hur många informanter som inte uppvisar belägg på
variabeln överhuvudtaget.
Nedan beskrivs de nya varianterna. Öppet ä och ö presenteras tillsammans
liksom frikativt i och y. Vi redovisar öppet ä och ö respektive frikativt i och y till
sammans eftersom de uppvisar en rad likheter och ofta behandlas tillsammans
i litteraturen.

5.1.1 Långt öppet ä och ö – [ӕː] och [œː]

Den nya variant som flest informanter i Västergötland använder någon gång är
öppet långt ä [ӕː] i annan position än framför r, dvs. att ä-ljudet i läkare uttalas
som det i lärare. Relativt vanligt i materialet är också öppet långt ö [œː] i annan
position än framför r (dvs. att ö-ljudet i föl uttalas som det i för). Figur 8 och figur 9
i bilagan visar hur långt öppet ö och ä rent akustiskt förhåller sig till standard
varianterna. I figur 8 ligger också jämförelser med långt ö framför r inlagda.
De långa öppna ä- och ö-ljuden har noterats på flera håll i Sverige under
1

För diskussion och problematisering av begreppet standardsvenska, se kapitel 2.
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Tabell 45. Nya varianter i det västgötska materialet
Variant

Antal som har

Antal som inte har

Antal utan belägg

Öppet ä

20

33

16

Öppet ö

16

42

11

Frikativt i

12

56

0a

u-haltigt kort ö

7

61

1

Frikativt y

5

43

20a

6

63

0

2

–

–

Frikativt r
Frikativt ij

b

Ytterligare en kille realiserar långt i och y frikativt. Han hade vid inspelningstillfället dock relativt
nyligen flyttat till Trollhättan från Mellerud och av vad han berättar i inspelningen tycks han ha växt
upp i Dalsland. I de områden han bott i är långt frikativt i och y traditionella dialektvarianter och han
är i övrigt relativt dialektal med många traditionella götamålsdrag. Det går naturligtvis inte att med
säkerhet säga att de frikativa i och y han använder inte är nya varianter, men det troliga är att det i hans
fall snarast rör sig om traditionella dialektvarianter. Därför redovisas hans bruk av långt i och y inte i det
här avsnittet.
b
Eftersom endast två individer någon gång har belägg på ej>ij har vi inte gått igenom materialet för att
kartlägga hur många standardbelägg varje informant har. De av informanterna som vi inte noterat
draget hos har fått det markerat som standard, även om vi alltså inte med säkerhet vet att de har belägg
på variabeln.
a

lång tid. Nordberg (1971:12) beskriver ett öppnare ö (annat än framför r) som
används av yngre talare i stora delar av Sverige, och Kotsinas (1994:171) be
skriver dragen som vanliga i stockholmskt ungdomsspråk. Enligt Grönberg
(2004) används åtminstone öppet ö i Alingsåsområdet.
Leinonen (2010a & b) har undersökt vokaluttalet hos 1200 talare i stora delar
av Sverige och svenskspråkiga Finland i det omfattande dialektmaterial som pro
jektet SweDia 2000 samlade in åren 1998–2000.2 Hon konstaterar att det är en
stor skillnad mellan hur yngre och äldre talare uttalar långt ä och ö; yngre talare
uttalar ljuden mycket öppnare än äldre (2010b:12). Enligt Leinonen finns det
tecken på att just de öppna ä- och ö-ljuden håller på att utvecklas till ett nytt
standarduttal (a.a. s. 13).3 Man kan alltså säga att det rör sig om ett slags förändring
i det svenska vokalsystemet (se även Nordberg 1985 samt Engstrand 2004:116).
Se projektets webbplats, http://swedia.ling.gu.se, för mer information.
I Leinonens studie är det främst ungdomar som har det öppnare uttalet. Om ungdomar på tidigt
70-tal hade draget, men inte längre har det, kan det vara ett tecken på att det är ett ungdomsdrag
snarare än en förändring i svenskans vokalsystem. Vi har, precis som Leinonen, dock noterat uttalet
även hos åtminstone en äldre informant i vårt bohuslänska undersökningsområde, se avsnitt 7.3.

2
3
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Av Leinonens undersökning (2010a:196) framkommer att det framförallt är
i Stockholmsregionen och längs den svenska västkusten som skillnaden mellan
ä- och ö-ljuden är som störst mellan äldre och yngre talare, men det förekommer
lika stora skillnader på många håll i landet och öppnandet av ä och ö har alltså
stor geografisk spridning.4
53 informanter använder någon gång variabeln långt ä (annat än framför
r) och av dessa använder 20 informanter någon gång den öppna varianten i
ord som vägen, kläder, även, näsan, städer, säkert och äta (tabell 45). Av de 58
informanter som någon gång använder variabeln långt ö (annat än framför r)
använder 16 den öppna varianten, t.ex. i orden överdriver, försöker, köpa, seriös,
muskulös, övning och höger.

5.1.2 Frikativt långt i och y – [ɨː] och [ɏː]

De frikativa långa i- och y-ljuden, som ofta kallas för Viby-i och -y, ungefär
[ɨː] och [ɏː], har tidigt dokumenterats på flera håll i Sverige, förutom i Närke
också i Hälsingland, Medelpad, Östergötland, Dalsland och Bohuslän (Lundell
1910:46). Enligt Lundell var det frikativa i-ljudet också allmänt i Göteborg och
andra städer på västkusten redan 1910. Även i VF 1:83 noteras att Viby-i och
-y finns längs Göta älv. Frikativt i och y är alltså i dessa områden traditionella
dialektdrag (se 7.1.1), till skillnad från i Västergötland där de är nya.
Lindroth (1920:4ff ) beskriver långa frikativa i- och y-ljud i Göteborg. Även
Elert (1989:44f ) påpekar att det frikativa i-ljudet troligen funnits länge i Göte
borg, men att det där, liksom i Stockholm, har ett annat socialt värde än i
dialekter där ljuden traditionellt ingår. Även Holmberg (1976) noterar de frika
tiva uttalen i Göteborg; det frikativa y-ljudet har han dock enbart noterat hos
kvinnor (1976:13).
De frikativa i- och y-ljuden har i Stockholm inte förknippats med dialekt,
utan snarare med en viss samhällsgrupp. Ljuden började noteras där på 1950talet och har beskrivits som ett drag med hög social status som framför allt an
vänds av t.ex. ungdomar i norra delen av staden (se Ståhle [1975] 1981:86–87,
Kotsinas 1994:108–109, Elert 1989:45). I Västsverige tycks de frikativa uttalen
ha förekommit även utanför Göteborg åtminstone sedan sent 1990-tal, t.ex. har
Grönberg (2004) noterat frikativt i och y i Alingsås.
Tolv av 68 informanter realiserar någon gång ett långt i frikativt och av de 48
informanter som någon gång har belägg på variabeln långt y realiserar fem det fri
kativt (en informant från Dalsland har inte räknats med här, se not a i tabell 45).
Exempel är lite, tiden, precis, fika, vi och blir respektive typ, typiskt och tyken.
4

Exakt vilka dialektområden som inkluderas i begreppet västkusten framgår inte.
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5.1.3 U-haltigt kort ö – [ɵ]
U-haltigt kort ö, dvs. att kort ö uttalas ungefär [ɵ], har noterats på flera platser i
Sverige under lång tid, framförallt i gamla Göteborgs- och Bohuslän och Stock
holmsområdet (Engstrand 2004:116, Wenner 2010:16). Gjerdman (1927:68,
137) observerade uttalet i Södermanland redan 1918, främst hos yngre infor
manter. Hans bedömning är att unga talare i området vid den här tidpunkten
inte alltid gör skillnad på kort ö och u i löpande tal, särskilt då ljudet före
kommer i anslutning till labialer (1927:64ff ).
Enligt Ståhle ([1975] 1981:94ff) ska det i Stockholmsområdet ha funnits
u-haltigt kort ö framför r åtminstone sedan första halvan av 1800-talet. När det
gäller andra positioner än framför r rör det sig om ett annat fenomen, nämligen
något som används av yngre talare och lägre socialgrupper i Stockholm (a.st.).
Ståhle menar att draget har förekommit hos nämnda grupper sedan sent 1800-tal
och att man också noterat draget på flera håll i landet sedan 1940-talet. Nordberg
(1971:13, 2005) konstaterar att u-haltigt kort ö förekommer i Eskilstuna under
1960-talet. Även Elert (1989:48) framhåller att många talare i delar av Mellan
sverige har varianten. Grönberg (2004:284) behandlar u-haltigt kort ö som ett
göteborgskt drag och noterar att det finns i Alingsås men är mycket ovanligt.
Wenners (2010) studie av sammanfall mellan kort ö och u i Uppland visar
att yngre talares uttal oftare sammanfaller än äldre talares, liksom att fler män
än kvinnor tenderar att ha draget.5 Till skillnad från vad ovan refererade studier
ger vid handen har hon också funnit att det framförallt är i grupper med högre
social status som sammanfall förekommer mest. Enligt Wenner (2010:123f )
tyder det på att en omtolkning av dragets sociala status kan ha skett. Hon
ger förklaringen att pendlare från Uppland till Stockholm kan ha uppfattat
sammanfallet i stockholmskan som mer positivt än vad stockholmarna själva
nödvändigtvis gör. Det verkar alltså som om man kan se u-haltigt kort ö som en
pågående förändring i det svenska vokalsystemet.
Sju informanter har någon gång belägg på u-haltigt kort ö, i t.ex. burjan,
sturre, rusterna och furst (tabell 45). Vi har framförallt noterat det u-haltiga
uttalet framför r, men inte uteslutande.

5.1.4 Frikativt r – [ʐ]

I materialet finns enstaka belägg på ett uttal av främre r-ljud ungefär som en
tonande frikativa, dvs. ungefär [ʐ], se Engstrand 2004:147 och Bruce 2010:148.
Enligt Lundell (1910:42) förekommer frikativt r, som enligt honom påminner
5

Vi har alltså i vår studie fokuserat på u-haltiga ö-ljud och inte ö-haltiga u-ljud. Se dock 7.2.2.
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om ett z ”men väser mindre”, i Stockholm under tidigt 1900-tal. Gjerdman
(1918:65f & 1927:135) observerar uttalet hos några yngre informanter i Söder
manlands städer. Enligt Elert (1989:64) är draget vanligt i stockholmska, men
det är också det vanliga uttalet av r i Mellan- och Nordsverige, åtminstone i vissa
ordställningar. Holmberg (1976:20) beskriver också varianten i sin genomgång
av språket i Göteborg, och menar att framförallt kvinnor använder frikativt r.
Bland de västgötska gymnasisterna har dock fyra killar och två tjejer någon
gång belägg (tabell 45). De använder denna variant i ord som roligt, tråkigt och
pratar, de flesta vid enstaka tillfällen.

5.1.5 ej > frikativt ij – [ɨːj]

Två informanter i materialet realiserar vid några tillfällen ej som ett frikativt
i eller ij, ungefär [ɨːj], dvs. att t.ex. säger uttalas ungefär sijer med ett frikativt
i-ljud (tabell 45). Vi har inte funnit varianten beskriven i tidigare litteratur, men
videoklipp på nätet vittnar om att ljudet åtminstone förekommer i vissa stock
holmares tal.

5.2 Varifrån kommer de nya varianterna?
Eftersom ett av projektets syften är att undersöka om göteborgskan sprider sig
i det undersökta området blir det naturligtvis viktigt att försöka säga något om
huruvida de funna nya varianterna kommer från göteborgskan eller ej.
De öppna långa ä- och ö-ljuden är troligtvis inte något som direkt tillhör
den mer traditionella göteborgskan även om ett öppet ö-ljud finns traditionellt
i göteborgskan (se 7.3 samt figur 10 i bilagan). Det låter dock inte likadant
som det öppna ö-ljud som tas upp här. I dagens göteborgska förekommer dock
långt öppet ä och ö, och det är möjligt att spridningsvägarna till Västergötland
går via Göteborg. Eftersom Leinonen (2010a & b) funnit ljuden på så många
platser i Sverige är det emellertid inte nödvändigtvis ett göteborgskt drag, utan
man kan anta att dragen helt enkelt är del i en pågående förändring i svenskans
vokalsystem. Vad gäller u-haltigt kort ö hör varianten förmodligen till samma
kategori – draget finns noterat på flera orter i landet (se Wenner 2010:15ff ).
Huvuddelen av de övriga nya varianterna har i något arbete förknippats med
Göteborgsområdet. Både Holmberg (1976) och Grönberg (2004) omnämner
t.ex. frikativt i och frikativt y som göteborgska drag. Enligt Holmberg (1976:20)
förekommer även frikativt r i Göteborg. Men de frikativa varianterna före
kommer, som nämnts i det ovanstående, också på andra platser, inte minst i
Stockholm. Kanske kan man kalla de frikativa varianterna för urbana drag,
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som har någon form av social betydelse som signalerar prestige, eventuellt i
betydelsen ”storstadsspråk”. Det är möjligt att dragen sprider sig i regionen från
Göteborg, men inte nödvändigtvis med göteborgskan. Göteborg är en urban
miljö, och att den som beskriver språket i Göteborg tar upp urbana varianter
är inte speciellt anmärkningsvärt. Grönberg (2004) påpekar också att frikativt i
och y (liksom det öppna långa ö-ljudet och u-haltigt kort ö) är drag som kan ha
spridit sig från Göteborg till Alingsås, men att hennes informanter också kan ha
påverkats av ”allmänt ungdomsspråk”.
Mycket tyder på att en del av de nya varianter vi funnit i Västergötland,
öppnandet av långt ö och ä liksom u-haltigt kort ö, är pågående förändringar i
svenskans vokalsystem. Vi väljer att kalla dem för nya standardvarianter, efter
som de tycks förekomma på flera platser i Sverige sedan en tid tillbaka.6 De
övriga nya varianterna, frikativt i, y och r, liksom ej uttalat som frikativt ij, kallar
vi urbana drag. Flera av de beskrivna varianterna kan möjligen också betraktas
som ungdomsdrag, även om de kan ingå i både yngre och lite äldre informanters
språkliga repertoar (se vidare i avsnitt 7.3).

5.3 Interindividuell variation i bruket av nya varianter
Vi har studerat hur de västgötska ungdomarna använder de nya varianter som
beskrivits ovan. Alla variabler (utom ij) har kartlagts med avseende på om de
realiseras som en ny variant eller en standardvariant, och bruket presenteras här
på samma sätt som i kapitel 4, dvs. i diagrammet får varje stapel representera
antalet nya varianter som en informant har belägg på.7 Varje informants bruk
redovisas i diagram 24.
Sammanlagt använder 33 av 69 informanter någon gång en ny variant, dvs.
knappt hälften. Tolv av dessa använder endast 1 ny variant, 15 informanter 2
nya, tre informanter 3 nya, två informanter 4 nya och en informant använder
samtliga 7.
Den av materialets informanter som har samtliga nya varianter har också
många fler belägg än någon annan informant. Hon har sammanlagt hela 64
Vi är naturligtvis medvetna om att de inte ännu kodifierats i någon auktoritär uttalsordbok eller
rekommenderas av språkvårdare. Det kan också finnas olika typer av standard sida vid sida, se i 2.2.
7
Variablerna långt i och långt y kan realiseras som en standardvariant, som en ny variant eller som
en traditionellt västgötsk (dvs. västgöta-i och -y). I den här tabellen redovisas dock bara förhållandet
mellan frikativt (dvs. ny variant) och icke-frikativt (här alltså standard), men det diskuteras mer
utförligt i 5.3.1. Det innebär att de informanter som redovisas ha standardvarianten för långt i
och y också kan ha belägg på det traditionellt västgötska i-ljudet. Teoretiskt gäller detta även för
variabeln r, men ingen informant i materialet använder både frikativt och bakre r.
6
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Diagram 24. De västgötska ungdomarnas bruk av nya varianter. Blåa staplar = nya varianter, röda
staplar = standardvarianter, ljusgröna staplar = inga belägg.

belägg, vilket kan jämföras med de två informanter som har näst flest nya
varianter (4 olika) med 25 respektive 6 belägg. Flera informanter har flera nya
varianter, men de flesta har ganska få belägg.
Av de 33 informanter som använder någon ny variant använder 21 också
en eller ett par andra nya varianter. Det är alltså vanligare att informanterna
har ett par nya varianter än att de bara har en. Vissa varianter används bara av
talare som har flera andra nya drag, exempelvis har de talare som använder de
ovanligaste nya dragen, frikativt ij och frikativt r också andra nya drag. När det
gäller övriga drag har alla utom en av de sju informanter som någon gång har
u-haltigt kort ö också något annat drag. Samma förhållande gäller för det öppna
ö-ljudet (16 informanter) och frikativt y (fem informanter). Av de tolv som
använder frikativt i har alla utom tre någon gång ett annat drag och av de 20
som använder det öppna ä-ljudet har alla utom fyra andra nya drag.

5.3.1 Nya varianter i relation till bruket av
traditionellt västgötska varianter

Det finns ett samband mellan hur många nya drag en informant använder och
hur utjämnad denne är, vilket illustreras i diagram 25 där den informant som är
mest traditionellt västgötsk befinner sig längst till vänster i skalan och den som
är mest utjämnad längst till höger. Antalet nya drag hos respektive informant
är inlagt överst i staplarna, alltså variant 20–27. Diagrammet är en samman
slagning av diagram 13 i avsnitt 4.3.1. och diagram 24 ovan.
Diagram 25 synliggör att de mer utjämnade informanterna använder fler nya
varianter. Sammanlagt har 21 informanter 6 traditionellt västgötska drag eller
färre, och dessa har vi bedömt vara relativt utjämnade. Av de 33 informanter
som någon gång har ett nytt drag finns 13 bland de relativt utjämnade, och
utgör alltså 62 % av dessa. Bland de 18 informanter som vi bedömt som relativt
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Diagram 25. Bruket av nya varianter, standardvarianter och dialektvarianter. Övre delen av dia
grammet: Blåa staplar = nya varianter, röda staplar = standardvarianter, ljusgröna staplar = inga
belägg. Nedre delen av diagrammet: Ljusgröna staplar = inga belägg, röda staplar = standard
varianter (S), orange staplar = både standard- och dialektvarianter (SD), gröna staplar = dialekt
varianter (D).

dialektala finns endast fem, dvs. 28 %, som har något nytt drag. Det finns alltså
en tendens att de som har färre olika traditionellt västgötska drag är mer benägna
att använda nya drag.
Som framgår av diagram 25 är det trots allt fullt möjligt i dagens Västergöt
land att ha en språklig repertoar där man blandar traditionellt västgötska drag
och nya drag. Det här gäller till och med för samma språkliga variabel. En och
samma talare kan realisera långt i och långt y som standard, traditionell dialekt
variant (alltså västgöta-i och -y) eller som ny variant (dvs. frikativt). Faktum är att
de flesta som har belägg på frikativt i eller y också har belägg på dialektvarianten.
Det är heller ingen omöjlighet att ha en språklig repertoar där nya varianter
och ovanliga dialektvarianter ingår. Åtta av materialets informanter har en
sådan varietet. Fenomenet att kombinera nya språkliga drag med traditionella
drag i det bohuslänska materialet diskuteras i 7.3.

5.3.2 Nya varianter på de olika studieorterna

Vi har undersökt bruket av nya varianter på de olika studieorterna och i
tabell 46 redovisas hur många informanter på varje ort som använder de olika
nya varianterna.
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Variant

Kinna

Borås

Trollhättan

Sollebrunn

Vara

Skara

Antal orter
med belägg

Tabell 46. Antal informanter som använder de nya varianterna på de olika västgötska studieorterna

Öppet ä

2

2

3

6

2

4

6

Öppet ö

2

2

2

6

0

4

5

Frikativt i

1

1

5

3

2

0

5

Frikativt y

1

2

2

0

0

0

3

u-haltigt kort ö

2

1

2

2

0

0

4

Frikativt r

0

3

1

1

1

0

4

Frikativt ij

0

0

2

0

0

0

1

Antal nya

5

6

7

5

3

2

Flest olika nya drag finner man hos de informanter som går i skolan i Troll
hättan, där samtliga 7 varianter påträffas. Därefter följer Borås med 6 nya
varianter, Kinna och Sollebrunn med 5 varianter vardera, Vara med 3 varianter
och slutligen Skara där endast 2 nya standardvarianter, öppet ä och ö, återfinns.8
Öppet långt ä förekommer på alla orter och är vanligast hos dem som är
inspelade i Sollebrunn där sex informanter använder varianten. Fyra informanter
i Skara använder varianten, tre i Trollhättan tre och två i Kinna och lika många
i Vara respektive Borås. Att det bara finns två informanter som har belägg på
varianten i Borås är något missvisande: hela sju av tolv använder inte variabeln
långt ä annat än framför r i boråsmaterialet.
Öppet långt ö förekommer på alla undersökta orter utom i Vara. Vanligast är
det i Sollebrunn där sex informanter använder varianten. Fem av dessa använder
också öppet ä. Fyra informanter i Skara har varianten och tre av dessa har också
belägg på öppet ä. I Trollhättan, Kinna och Borås använder två på respektive ort
varianten och en på varje ort använder också öppet ä.
Frikativt långt i är vanligast i Trollhättan där fem informanter någon gång
har det, följt av Sollebrunn där det förekommer hos tre informanter. Ingen i
Skara har varianten och på övriga orter en eller två informanter. Sammanlagt
använder, som nämndes ovan, 48 personer någon gång variabeln långt y och
fem av dessa realiserar den någon gång frikativt. Två av dessa använder också
I Kinna är det samma två talare som står för samtliga belägg på de olika varianterna. Dessa två
beskrivs mer i det följande.

8
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Tre el.
flera: 2

Två: 5

Inga: 6

Inga: 8

Två: 3
En: 2

Inga: 7

En: 1
Borås
Inga: 1

Kinna

Skara
Två: 1

Tre el.
flera: 2

Tre el.
flera: 2

En: 3

Två: 2
En: 3

Två: 4

Inga: 6

Inga: 8
En: 3

Sollebrunn

Trollhättan

Vara

Diagram 26. Fördelningen i bruket av de nya varianterna på de olika studieorterna

frikativt i. Två informanter i Trollhättan har belägg på varianten, två i Borås och
en i Kinna.9
U-haltigt kort ö finns inte belagt i Vara och Skara. På övriga orter har en eller
ett par informanter belägg på varianten. Frikativt r används inte i Kinna och
Skara och på övriga orter endast av en informant på respektive ort, förutom i
Borås där tre informanter har belägg. Frikativt ij är mycket ovanligt och endast
två informanter i hela materialet har något belägg. Båda dessa kommer från
Trollhättan; de är kompisar och inspelade vid samma tillfälle.
Diagram 26 visar fördelningen i bruket av de nya varianterna på de olika
studieorterna.
De flesta informanterna i Sollebrunn har nya varianter. Sju av 13 i Trollhättan
har nya varianter och sex av tolv i Borås. I Kinna har endast två av tio informanter
nya varianter, i Vara fyra av tolv och i Skara fem av tolv.
Inga informanter i Vara, Skara och Borås har 3 eller flera nya varianter. Två
informanter i Kinna har 4 respektive 3 nya varianter. Dessa två är dock en tjej
som bor i Sätila (mittemellan Göteborg och Kinna) och en som flyttat till orten
från Trollhättan några år tidigare; de är klasskamrater och inspelade samtidigt.
9

Kinna-informanten bor dock i Sätila, ca 4 mil från Göteborg.
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Tre el. flera: 1
Tre el.
flera: 5

Två: 5

Inga: 12
Två: 10

En: 4

Inga: 23

En: 8
Tjejer

Killar

Diagram 27. Fördelningen i bruket av de nya varianterna i relation till kön

I Sollebrunn och Trollhättan har två informanter på respektive ort 3 eller flera
nya drag.
Det finns alltså en tendens att informanterna som är inspelade i Trollhättan
och Sollebrunn är mer benägna att använda nya varianter än de informanter som
studerar på orterna Kinna och Vara. Borås och Skara befinner sig mittemellan.
I avsnitt 4.3.3 framgick att det framförallt finns flera traditionella dialekttalare
i Kinna och Skara, liksom även i Vara, men att det i Trollhättan och Sollebrunn
finns fler utjämnade informanter. Att en individ som är mer traditionellt
dialektal i allmänhet använder färre nya varianter framgick också av diagram 25
i avsnitt 5.3.1.

5.3.3 Nya varianter och kön

Det finns ett klart samband mellan variabeln kön och bruket av nya varianter.10
Sammanlagt använder tio killar någon gång ett nytt drag, jämfört med 23 tjejer.
Det innebär att tolv tjejer och 23 killar i materialet aldrig har något nytt drag.
Hur många tjejer och killar som använder nya varianter illustreras av diagram 27.
Sammanlagt är det enbart en av killarna jämfört med fem av tjejerna som
använder 3 eller fler nya drag. Fem killar och tio tjejer använder 2 olika nya
varianter och åtta tjejer och fyra killar använder 1 nytt drag. Det är alltså tydligt
att tjejerna som grupp är mer benägna att använda nya drag än vad killarna är.
De två ovanligaste nya varianterna, dvs. frikativt y och ij, används enbart av
Vi har också undersökt om det finns något samband mellan bruket av nya varianter och val av
gymnasieprogram men har inte funnit något sådant samband. Av de 33 informanter som någon
gång använder en ny variant går 16 på studieförberedande och 17 på yrkesförberedande gymnasie
program.

10
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materialets tjejer. Det är inte säkert att man därmed ska se dessa drag som
typiskt kvinnliga eftersom det rör sig om så få förekomster. I övrigt verkar det
inte finnas någon korrelation mellan kön och vilken typ av ny variant som
används.

5.4 Sammanfattande diskussion
Nya varianter förekommer i hela det västsvenska undersökningsområdet. Dessa
tycks dels bestå av vad som kan ses som nya standardvarianter, dels nya urbana
drag. Flest nya varianter används i Trollhättan och Sollebrunn och informanterna
där har också fler olika nya varianter. Detta visar att det finns ett samband
mellan att ha flera olika nya varianter och många belägg på nya varianter, ett
mönster som också påträffas på andra orter. I Vara och Kinna finner man få
nya varianter, och inte heller i Skara utgör de ett påtagligt språkligt inslag. De
flesta som använder nya varianter i materialet är tjejer och korrelation mellan
bruket av nya varianter och variabeln kön är tydlig. Viktigt att konstatera är
slutligen att det finns ett klart samband mellan hur utjämnad en informant är
och hur många nya varianter denna använder. Bruket av traditionella och nya
varianter diskuteras i kapitel 6 mera sammanhållet utifrån ytterligare utom
språkliga variabler.
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6

Västergötland – ungdomars bruk
av traditionella och nya varianter i
relation till utomspråkliga faktorer

För att finna förklaringar till variationen i bruket av traditionella och nya
varianter söker vi korrelationer med utomspråkliga faktorer. Eftersom vi i kapitel
4 och 5 konstaterat att endast variabeln kön gav utslag utökas i detta kapitel
analyserna med ytterligare några potentiella medverkande krafter. Då vi inte
fann några synbara systematiska skillnader mellan informanter på olika studie
inriktningar har vi valt att istället korrelera informanternas bruk av traditionella
och nya varianter till deras familjs faktiska socioekonomiska tillhörighet. Man
skulle ju kunna tänka sig att informanternas val av studieinriktning inte speglar
socioekonomiska förhållanden så som man menat i tidigare studier, se 2.7.2.
Variationen i informanternas bruk av varianter på de olika studieorterna gör
att vi vill komplettera den geografiska undersökningen. De som går på en viss
gymnasieskola bor ju inte självklart på orten där skolan ligger. Därför lyfter vi
också in informanternas bostadsort som en variabel. Tidigare forskning har visat
att dialektbruk kan kopplas till om man bor i en stad eller på landet (t.ex. Ivars
1996). Hypotetiskt kan det alltså tänkas att man talar mer dialekt om man bor
ruralt och mindre om man bor urbant. Således undersöks informanternas grad
av dialektalitet kopplad till hur stor orten där de bor är. Vi relaterar dessutom
bruket av nya varianter till bostadsortens storlek för att se om urbant boende i
sin tur gynnar användningen av nya varianter respektive tvärtom.
Förutom till klassiska dialektologiska och sociolingvistiska utomspråkliga
variabler har forskningen de senaste decennierna också kopplat språkbruk till
identitet och upplevelse av sociokulturell tillhörighet (se t.ex. Røyneland 2005
och där anförd litteratur). Att man är väl integrerad på orten där man bor har
lyfts fram som en viktig faktor för hur lokal man är i sitt språkbruk (se t.ex.
Sundgren 2002:88ff ). När man är integrerad är ens nätverk tätt och man är
lojal med hemorten på olika sätt. Vårt material säger inte särskilt mycket om
eventuella skill
nader mellan informanternas integrering eller nätverkande.
Bofastheten, som t.ex. skulle kunna användas som ett delmått i nätverksstatusen,
är på det hela taget mycket hög. Det kan konstateras att ca 50 av de 69 informan
terna har minst en förälder från den ort där de bor eller från dess omedelbara
närhet alternativt har västgötska föräldrar som flyttat men fortfarande bor inom
landskapet. Det faktum att informantens båda föräldrar kommer från den ort
där familjen fortfarande är bofast tycks varken gynna eller missgynna antalet
dialektdrag. Vi har därför inte funnit anledning att gå närmare in på just detta.
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Andra upplysningar ur enkäten som kan användas för att i någon mån mäta
ortslojalitet är frågor som gäller flyttbenägenhet.
I de olika avsnitten åskådliggörs fördelningen mellan grupper i tabeller och
fördelningen mellan individer i stapeldiagram. Stapeldiagrammen är särskilt
värdefulla för att synliggöra hur stora skillnader det finns inom informant
grupper och den interindividuella variationen kommer på så vis i fokus. De
olika staplarna i diagrammen färgläggs så att det av färgen framgår vilken social
tillhörighet informanten har, hur hen bor etc.
Först diskuteras traditionella varianter och därefter nya varianter. Begreppet
dialektalitet etablerades i 4.3.1, där informanter med belägg på tio eller fler
olika traditionella varianter kategoriserades som relativt dia
lektala, medan
informanter med sex eller färre kategoriserades som relativt utjämnade. Grup
pen relativt dialektal och gruppen relativt utjämnad kommenteras i varje avsnitt.
De informanter som har nya varianter diskuteras också relaterat till de utom
språkliga variablerna.
Nio individer belyses i ett avslutande avsnitt. Dessa beskrivs dels utifrån
samtliga här nämnda synvinklar dels genom annan information som utvunnits
ur enkäter och intervjuer, t.ex. fritidsintressen och framtidsplaner. Detta kopplas
till individens språkliga repertoar, dvs. bruk av antal traditionella varianter och
bruk eller icke-bruk av nya varianter. Det viktiga i sammanhanget är att visa
mångfalden i såväl individernas bakgrund som i den språkliga repertoaren för
att på så vis åskådliggöra hur heterogen språksituationen kan te sig.

6.1 Socioekonomisk tillhörighet
I detta avsnitt redovisas informanternas bruk av traditionella dialektala respek
tive bruk av nya varianter kopplat till socioekonomiska faktorer. Ungdomarna
delas in i grupper utifrån föräldrarnas yrken. Den socio
eko
nomiska grup
peringen har gjorts på samma sätt som Sundgren (2002:81f ) och med utgångs
punkt i Statistiska centralbyråns (SCB) socioekonomiska indelning (1982:4,
1995).1 SCB:s indelning grundas bl.a. på vilket yrke man har och hur lång
utbildningstid yrket anses kräva, och den socioekonomiska indelningen (SEI)
är gjord i arton grupper. Genom sammanslagningar uppnås fyra grupper. SEI-4
innefattar yrken med mindre än två års utbildning efter grundskola, t.ex. vakt
mästare och lokalvårdare, och SEI-3 yrken där utbildningstiden är två men inte
tre år efter grundskola, t.ex. kock och tandsköterska. I SEI-2 ingår yrken med
utbildning om tre men inte sex år efter grundskola, t.ex. journalist och sjuk
1

Även Hammermo (1989) och Aniansson (1996) har gjort på samma sätt.
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Tabell 47. Informanternas socioekonomiska tillhörighet
Socioek. grupp

Antal informanter

I procent

Färg i diagram

SEI-1

9

14 %

röd

SEI-2

19

29 %

lila

SEI-3

26

40 %

brun

SEI-4

11

17 %

gul

Summa

65

100 %

Oplacerade

4

grå

sköterska och SEI-1 omfattar yrken med minst sex års utbildning efter grund
skola, t.ex. psykolog och tandläkare.2
Ungdomarna grupperas efter den förälder som har högst SEI. Har någon
en ensamstående förälder har den personens yrke använts. Oftast har infor
manterna i enkäterna uppgett ett specifikt yrke (förskollärare, polis) men ibland
har det varit diffusare formulerat (jobbar på Banverket, jobbar inom äldrevård)
och någon gång har informanterna inte svarat alls. Då informanterna i sina
uppgifter inte explicit angivit yrken har det yrke valts för SEI-placering som
kunnat uttydas med störst säkerhet. En del annan information t.ex. under
inspelningen har ofta bidragit till tolkningen och de osäkra fallen är få. Då
informationen varit alltför knapphändig har informanten inte alls SEI-placerats
men eftersom det endast gäller fyra personer påverkar det knappast resultatet.
Hur många av de övriga 65 informanterna som kommer ur varje SEI-grupp
redovisas i tabell 47. I stapeldiagrammen är SEI-1-informanter färgade röda,
SEI-2 lila, SEI-3 bruna och SEI-4 gula. De utan SEI-tillhörighet får grå färg
på sina staplar.

6.1.1 Traditionella varianter

18 informanter är relativt dialektala och 21 relativt utjämnade (se 4.3.1). För
social tillhörighet räknas med 15 relativt dialektala och 20 relativt utjämnade
informanter eftersom fyra bortfaller genom att den sociala tillhörigheten är
oklar. Andelen relativt dialektala respektive relativt utjämnade liksom de som är
varken eller i de olika SEI-grupperna redovisas i tabell 48.
SEI-indelningen av ungdomarna har skett strikt efter vilket yrke föräldrarna har, inte efter utbild
ningstid. Det innebär att en person som t.ex. gått 4-årig eftergymnasial konsthögskola men arbetar
som dekoratör placeras efter den indelning SCB:s SEI ger för dekoratör.

2
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Tabell 48. Informanternas socioekonomiska tillhörighet relaterat till dialektalitet
Socioek. grupp

Relativt dialektal

Varken eller

Summa

Relativt utjämnad

SEI-1

2

22 %

4

44 %

3

33 %

9

100 %

SEI-2

6

32 %

7

37 %

6

32 %

19

100 %

SEI-3

6

23 %

14

54 %

6

23 %

26

100 %

SEI-4

1

9%

5

45 %

5

45 %

11

100 %

Summa

15

23 %

30

46 %

20

31 %

65

100 %
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Diagram 28. Antal olika västgötska varianter. Jämförelse mellan SEI-grupper: röd = SEI-1, lila
= SEI-2, brun = SEI-3 och gul = SEI-4. Grå betyder att ingen socialgruppstillhörighet kunnat
fastställas; mörkgrön = standardvarianter, ljusgrön = inga belägg

Högst andel relativt dialektala finns i SEI-2 och högst andel relativt utjämnade
i SEI-4. Att de utjämnade tillhör SEI-4 är lite anmärkningsvärt. Endast en av
de elva SEI-4-informanterna är relativt dialektal, vilket snarare hade varit det
förväntade. Av diagram 28 framgår än tydligare att SEI-4-informanterna är
företrädesvis utjämnade.
Det viktigaste vad gäller bruket av västgötska varianter som diagram 28
åskådliggör är den stora spridningen av social bakgrund inom informantgrup
pen. Bland dem som har flest traditionella varianter – de sex informanterna till
vänster i diagrammet med 12–16 drag (två gråa staplar exkluderade) – finns t.ex.
samtliga fyra SEI-grupper representerade. Flest olika varianter har en kille ur
SEI-2. Bland de allra mest utjämnade som finns längst till höger i diagrammet
med två–fyra olika varianter finner man också samtliga fyra SEI-grup
per
representerade.
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Tabell 49. Informanter med nya varianter och deras socioekonomiska tillhörighet
Socioek. grupp

Antal informanter

I procent

Färg i diagram

SEI-1

5 av 9

56 %

röd

SEI-2

9 av 19

47 %

lila

SEI-3

13 av 26

50 %

brun

SEI-4

6 av 11

55 %

gul

Summa

33 av 65

7
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Diagram 29. Antal olika nya varianter. Jämförelse mellan SEI-grupper: röd = SEI 1, lila = SEI 2,
brun = SEI 3 och gul = SEI 4; mörkgrön = standardvarianter och ljusgrön = inga belägg

Det är inte lätt att se något mönster vad gäller socioekonomiska faktorer
och antal dialektdrag. Såväl den informant som toppar listan som de längst ner
tillhör SEI-2. Den fjärde mest dialektala tillhör SEI-1 liksom en av de näst
mest utjämnade. Av de elva informanterna ur SEI-4 befinner sig dock nio på
den undre halvan med åtta eller färre olika drag. En slutsats man verkar kunna
dra av diagrammet är att informanter ur den lägsta socialgruppen tenderar att
ha färre traditionella dialektdrag än övriga. Detta är alltså inte vad man skulle
förvänta sig mot bakgrund av tidigare forskning.

6.1.2 Nya varianter

Bland de 33 informanterna med nya varianter finns alla SEI-grupper repre
senterade, SEI-1: fem, SEI-2: nio, SEI-3: tretton och SEI-4: sex. I tabell 49
redovisas andelen i procent.
Andelen informanter med nya varianter är ungefär lika stor i de olika SEIgrupperna; kring hälften av informanterna i varje SEI-grupp har nya varianter.
Här kan man alltså inte se några skillnader.
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Vad gäller bruk av nya varianter kan man inte heller se några direkta samband
med socioekonomisk tillhörighet (diagram 29). Informanter med olika social
bakgrund är spridda över diagrammet. Flest nya varianter har en tjej ur SEI-2
med sju olika nya varianter. Näst flest har en SEI-3-tjej och en SEI-2-kille med
fyra nya varianter var. Den SEI-4-informant som har flest varianter har tre och
den SEI-1-informant med flest har två.

6.2 Bostadsortens storlek
Geografiskt varierat bruk av traditionella och nya varianter utgående från infor
manternas studieort undersöktes i kapitel 4.2 och 5.3.2. Gymnasisterna är ju
inspelade på sina respektive gymnasieskolor som alla ligger i tätorter (undantaget
informanterna i Sollebrunn). Men de bor inte alla i dessa tätorter utan också
runt omkring i den närliggande regionen. De skillnader och likheter vi funnit
utgående från studieort visar ingen tydlig systematik. Vi har alltså två viktiga
skäl till att komplettera den geografiska genomgången genom att undersöka om
eventuella korrelationer mellan språklig variation och ruralt respektive urbant
boende.
Dialekttalare förknippas i mångt och mycket med landsbygd och man kunde
alltså tänka sig att de informanter som bor på landsbygden skulle vara mer
dialektala än framför allt informanter i de två stora städerna. Tidigare studier
har också konstaterat att graden av dialektalitet kan kopplas till om man bor på
landsbygden eller i en stad (t.ex. Ivars 1996, Grönberg 2004:314ff ). Man kan
också tänka sig att de som bor i en större stad är mer benägna att tillägna sig nya
varianter. Vissa av de varianter som undersöks har vi ju t.o.m. valt att benämna
urbana (se 5.2 och 7.2.1).
En lite mera elaborerad metod för indelning i stabila språkmiljöer kontra
föränderliga språkmiljöer än land–stad lyfts fram av Sandøy (2007:145ff och
där anförd litteratur). Vi har inspirerats av denna när vi delat in informanterna
i fyra grupper utifrån om de bor på landsbygd, i en liten tätort, i en större tätort
eller i en stor stad. Att bo på landsbygd innebär att man bor på en mer eller
mindre ensligt liggande plats utan intilliggande bostäder eller i en liten by med
förhållandevis få hus och med upp till ca 100 invånare.3 Kategorin liten tätort
innebär att man bor i en ort med mellan 200 och 3500 invånare. I denna grupp
innefattas t.ex. Sjuntorp, Sollebrunn och Varnhem. En större tätort innebär
Gränsen mellan ruralt och urbant boende sätts i svensk befolkningsstatistik vid 200 invånare
(Andersson & Thelander 1994:54) men ingen i vårt material bor i en ort med mellan 100 och 200
invånare.

3
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Tabell 50. Informanternas typ av boendeort
Ortsstorlek

Antal informanter

I procent

Färg i diagram

Landsbygd

23

33 %

gul

Liten tätort

19

28 %

brun

Större tätort

9

13 %

lila

Stor stad

18

26 %

röd

Summa

69

100 %

en bostadsort med över 3500 invånare men inte en stor stad. Vara, Kinna och
Skara innefattas i denna grupp. Slutligen finns gruppen stor stad som inbegriper
Trollhättan och Borås (med ca 44 000 respektive 66 000 invånare). Tabell 50
åskådliggör hur många informanter som bor i olika typer av orter.
Av de 69 undersökta informanterna bor störst andel på landsbygden, 23 infor
manter. 19 informanter bor i en mindre tätort. Nio informanter bor i en större
tätort och 18 i en stor stad. Drygt 60 % av informanterna bor alltså antingen på
landsbygden eller i en ort med färre än 3500 invånare.

6.2.1 Traditionella varianter

I tabell 51 redovisas hur stor andel av de relativt dialektala respektive de relativt
utjämnade samt de som är varken eller som på bor i respektive ortsstorlek.
Nästan lika stor andel av de landsbygdsboende som de storstadsboende finns
bland de relativt dialektala: 22 % respektive 28 %. Men endast 17 % av de lands
bygdsboende är relativt utjämnade. Således finns de stadsboende och de som bor
i en större tätort i högre grad bland de utjämnade än de som bor på landsbygden
men skillnaderna är små. 14 av de 23 landsbygdsboende (61 %) är dock varken
relativt dialektala eller relativt utjämnade.
Hypotesen att de informanter som bor på landsbygden skulle vara de mest
dialektala håller således inte. De är spridda över hela spannet relativt dialektal–
relativt utjämnad men i jämförelse finns färre av dem bland de utjämnade. De
stadsboende är också spridda över hela skalan men finns i högre utsträckning
antingen bland de mest dialektala eller bland de mest utjämnade.
Lägger man till kön till bostadsorten kan man konstatera att det i gruppen
relativt dialektala finns både tjejer och killar från storstad – tre killar och två
tjejer – men bara landsbygdsboende killar. Alla fyra utjämnade landsbygds
boende är också killar. Detta visar tydligt att storstadsinformanter som grupp
likaväl som killarna på landsbygden som grupp är mer heterogen än gruppen
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Tabell 51. Informanternas typ av bostadsort relaterat till dialektalitet
Ortsstorlek

Relativt dialektal

Varken eller

Relativt utjämnad

Summa

Landsbygd

5

22 %

14

61 %

4

17 %

23

Liten tätort

5

26 %

7

37 %

7

37 %

19

Stor tätort

3

33 %

2

22 %

4

44 %

9

Stor stad

5

28 %

7

39 %

6

33 %

18

Summa

18

69

21

30

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Diagram 30. Antal olika västgötska varianter. Jämförelse mellan bostadsortsstorlek: Röd stapel
= stor stad, lila = större tätort, brun = mindre tätort och gul = landsbygd; mörkgrön = standard
varianter, ljusgrön = inga belägg

tjejer på landet. Denna grupp tycks snarare vara homogen; fyra landsbygdstjejer
har nio traditionella dialektvarianter och övriga fyra har sju eller åtta.
Ser man till de enskilda informanterna och deras boende fördelar sig detta
enligt diagram 30.
De gulfärgade landsbygdsboende informanterna fördelar sig över hela skalan
från relativt dialektal till relativt utjämnad. Informanten med näst flest dialekt
drag bor på landet liksom den som har minst antal. Men också de som bor i en
stor stad (markerade med röd stapel) finns över hela diagrammet.
Stapeldiagrammet åskådliggör således än tydligare att det inte är avgörande
för dialektaliteten om en informant bor på landet eller i en storstad. Man har
alltså inte fler traditionella varianter för att man bor på landsbygden och inte
färre för att man bor i stan. Däremot finns färre landsbygdsbor bland de mest
utjämnade. Dessa finns i högre grad bland de som varken är så värst dialektala
eller utjämnade.
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Lidköping
Uddevalla

Vänersborg

Lysekil

Stenungsund
Skärhamn

Vara

Skövde

Tidaholm

Alingsås
Ulricehamn

Lerum

10–16 dialektvarianter

Falköping

Sollebrunn Nossebro
Herrljunga
Vårgårda

Kungälv

Göteborg

Skara

Grästorp

Trollhättan

Götene

Mölnlycke

Bollebygd

Kinna

Borås

Jönköping

Svenljunga

7–9 dialektvarianter
2–6 dialektvarianter

Karta 3. Antalet västgötskta varianter. Karta © OpenStreetMaps bidragsgivare.

Lägger man in de olika informanterna där de hör hemma på en karta blir
spridningen av relativt dialektal–relativt utjämnad också geografiskt åskådlig
gjord. De gröna figurerna på karta 3 är relativt dialektala och de röda relativt
utjämnade. De orange ligger däremellan.
Av karta 3 ser man att det finns relativt dialektala och relativt utjämnade infor
manter över hela området men att de röda och orange figurerna är lite fler i Troll
hättan–Sollebrunnsområdet, dvs. att lite färre informanter där är relativt dialektala.

6.2.2 Nya varianter

Vi har inte tydligt kunnat korrelera bostadsortens storlek med hur traditionell
man är i sin dialekt. Men finns det något som talar för att bruket av nya drag
kan ha med bostadsortens storlek att göra? Sammanlagt har 33 av de 69 infor
manterna någon ny variant. I tabell 52 redovisas hur dessa bor.
Ortsstorleken spelar inte heller någon större roll för bruket av nya varianter.
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Tabell 52. Informanternas typ av boendeort relaterat till nya varianter
Ortsstorlek

Antal informanter

I procent

Färg i diagram

Landsbygd

11 av 23

48 %

gul

Liten tätort

10 av 19

53 %

brun

Större tätort

4 av 9

44 %

lila

Stor stad

8 av 18

44 %

röd

Summa

33 av 69

7
6
5
4
3
2
1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Diagram 31. Antal olika nya drag. Jämförelse mellan bostadsortsstorlek: Röd stapel = stor stad,
lila = större tätort, brun = mindre tätort och gul = landsbygd.

Runt hälften av informanterna i de olika boendealternativen har något nytt
drag. Att de som bor i en stor stad i högre grad skulle ha nya varianter visar sig
uppenbarligen inte stämma.
Den som har flest olika nya varianter är en tjej i Trollhättan, som har sju
(diagram 31; hon behandlas närmare i 6.4). Av de övriga fem informanterna
med tre–fyra nya varianter bor alla i en mindre tätort eller på landsbygd. Man
kan alltså konstatera att det är svårt att koppla bostadsortens storlek till infor
manternas nya varianter och man har inte fler nya varianter för att man bor i
en storstad.
På karta 4 där informanterna som använder nya varianterna är inlagda repre
senterar de röda figurerna de som använder minst tre nya varianter, orange två
och gröna en.
De röda figurerna som alltså har tre eller fler nya varianter återfinns alla
västerut i landskapet. Men informanterna som har färre eller inga nya varianter
alls finns i hela undersökningsområdet. Det är därför inte självklart att förklara
bruket av nya varianter med närheten till Göteborg. Man behöver se till de olika
individerna. Några av de som använder nya varianter finns med i avsnitt 6.4 där
vi lyfter fram några utvalda informanters språkliga repertoar.
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Lidköping
Uddevalla

Vänersborg

Lysekil

Stenungsund
Skärhamn

Vara

2 nya drag

Skövde

Tidaholm

Alingsås
Ulricehamn

Lerum

3 eller fler nya drag

Falköping

Sollebrunn Nossebro
Herrljunga
Vårgårda

Kungälv

Göteborg

Skara

Grästorp

Trollhättan

Götene

Mölnlycke

Bollebygd

Kinna

Borås

Jönköping

Svenljunga

1 nytt drag
Inga nya drag

Karta 4. Antalet nya varianter. Karta © OpenStreetMaps bidragsgivare.

6.3 Flyttbenägenhet
En faktor som i flera tidigare undersökningar har sagts gynna andelen lokala
drag är om man är väl integrerad på sin hemort (bl.a. Sundgren 2002:89). Detta
kan t.ex. ta sig uttryck i att man inte är speciellt flyttbenägen och gärna vill bo
kvar (Eriksson 2005:70, Röyneland 2005:184). Det faktum att man inte vill flytta
framhålls av Sundgren (2002:303) som den faktor i ett slags integrationsindex
om ett tiotal olika faktorer, som hon arbetar med, som hade störst betydelse
för språkbruket. Hypotetiskt kan man då tänka sig att det skulle visa sig i vår
undersökning att de som vill bo kvar har fler traditionella varianter medan de
som vill flytta har färre traditionella varianter samt använder nya varianter i
högre grad.
I enkäten ställde vi två frågor som rör flyttbenägenhet. Informanterna om
bads välja mellan de båda alternativen: ”flytta till större stad” kontra ”bo kvar i
närheten där jag bor nu”. Vi ställde också frågan om de ville ”flytta till någon
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Tabell 53. Informanternas flyttbenägenhet i relation till dialektalitet
Ortslojalitet

Antal informanter

I procent

Färg i diagram

Vill bo kvar

23

33 %

blå

Vill flytta

34

49 %

röd

Ej tolkningsbart svar

12

17 %

grå

Summa

69

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Diagram 32. Antal olika västgötska varianter. Jämförelse mellan individer som vill bo kvar eller
flytta till större stad: blå = vill bo kvar, röd = vill flytta, grå = svaret kan ej tolkas.

mindre plats” eller ”bo kvar i närheten där jag bor nu”. Den sista frågeställningen
behandlas inte här eftersom endast en informant angett att han ville flytta till en
mindre plats. Det är dock värt att påpeka att det är den kille som har flest olika
traditionella varianter som kryssade för detta svar. I tabell 53 redovisas fördel
ningen avseende flyttbenägenhet.
Av svaren kan tolv inte tolkas. Informanterna har antingen kryssat i båda
alternativen eller inget alls. De övriga 57 svaren fördelar sig så att 23 vill bo kvar
och 34 vill flytta.

6.3.1 Traditionella varianter

Hälften av informanterna i materialet har uppgett att de vill flytta. Ger detta
utslag i diagrammet över traditionella varianter? I diagram 32 redovisas i rött
vilka som angett att de vill flytta och i blått vilka som vill bo kvar. De informanter
vars svar inte kan tolkas är gråfärgade.
De två mest dialektala vill bo kvar i närheten av där de bor. Bland de relativt
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dialektala vill nio av sexton (två oklara) bo kvar, dvs. över hälften. Men de som
vill flytta och samtidigt har många traditionella varianter är också ganska många.
Ser man på den högra sidan av diagrammet blir det dock tydligt att andelen
utjämnade som vill flytta till en större stad är stor. Av de 21 relativt utjämnade
(fyra oklara) vill 14 flytta och de med bara 2–4 olika varianter vill alla flytta (hos
två är dock svaren oklara).
Om man ser till kön och vilja att bo kvar kontra att flytta till en större stad
är det fler tjejer som ger uttryck för flyttvilja, 19 av sammanlagt 27 kvinnliga
informanter. Av samtliga 34 som vill flytta är strax över hälften tjejer, och av
samtliga 23 som vill bo kvar är 35 % tjejer. 15 killar uppger att de vill flytta
och lika många att de vill bo kvar. Detta visar sig också i fördelningen över
diagrammet. Av de killar som vill bo kvar finns fler bland de relativt dialektala
informanterna. Endast två av de sju relativt dialektala tjejerna vill bo kvar. Av de
tolv informanterna med 2–4 varianter som alla vill flytta är åtta tjejer och fyra
killar. Det är alltså svårt att veta om det snarare handlar om att tjejer i högre
grad vill flytta och att tjejer i högre grad är utjämnade än att tjejer som vill flytta
är mer utjämnade. Det synes dock finnas ett samband mellan kön och en önskan
att flytta till en större stad och att vara språkligt utjämnad.

6.3.2 Nya varianter

Det kunde i avsnittet ovan konstateras att en önskan att flytta till en större stad
tycktes avspegla sig i användande av färre traditionella varianter. Man kan då
också tänka sig att det faktum att man vill flytta till en större stad skulle medföra
större benägenhet att lägga sig till med nya varianter. I tabell 54 redovisas
fördelningen mellan dem som vill bo kvar och dem som vill flytta.
20 av informanterna eller nästan två tredjedelar med nya varianter har upp
gett att de vill flytta till en större stad och sju vill bo kvar där de bor. Diagram 33
illustrerar hur dessa fördelar sig avseende bruk av nya varianter.
Tre informanter av dem som uppgett att de vill bo kvar bor redan i Borås
eller Trollhättan, vilka i sammanhanget får betraktas som stora städer. Två infor
manter som säger sig vilja bo kvar avviker något från övriga genom att de är
yngre och fortfarande går på högstadiet. Då har man kanske inte gjort sig så
många tankar om var man vill bo i framtiden och är mer benägen att välja alter
nativet bo kvar än när man hunnit bli några år äldre. Med dessa undantagna blir
resultatet än tydligare, endast en informant med nya drag anger sig explicit vilja
bo kvar. De som har flest nya varianter uppger sig alltså ofta vilja flytta till en
större stad eller bor redan i en stor stad.
Av de 33 informanter som har någon ny variant vill nästan två tredjedelar
flytta till en större stad. Här finns också en tydlig könskoppling. De som vill
153

Tabell 54. Informanternas flyttbenägenhet i relation till nya drag
Ortslojalitet

Antal informanter

I procent

Färg i diagram

Vill bo kvar

7

21 %

blå

Vill flytta

20

61 %

röd

Ej tolkningsbart svar

6

18 %

grå

Summa

33

7
6
5
4
3
2
1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Diagram 33. Antal olika nya varianter: blå= vill bo kvar, röd=vill flytta, grå=svaret kan inte tolkas

flytta är i högre utsträckning tjejer och det är dessutom dessa som har flest nya
varianter. Kön har också stor inverkan på flyttbenägenhet och hur detta för
håller sig till antal nya varianter är inte helt klart. Har tjejer nya varianter för att
de är mer flyttbenägna eller har de nya varianter och är flyttbenägna?

6.4 Några individers språkliga repertoar
i relation till utomspråkliga faktorer
I detta avsnitt presenteras nio informanter lite närmare med syftet att ge en
fylligare bild av utomspråkliga förhållanden än vad som hittills framkommit
(tabell 55). Informanterna har valts för att deras språkliga repertoar illustrerar
både skillnader och likheter i kopplingar till utomspråkliga faktorer. Individerna
kan dels förefalla mycket olika som personer och samtidigt ha ganska lika språk
lig repertoar, dels kan de förefalla lika som personer men ha olika repertoar.
Den bild av dagens språksituation som dessa individers språkbruk gemensamt
synliggör är långt ifrån entydig.
Nio personer har valts ut. Den kille och den tjej som har flest traditionella
varianter presenteras liksom den tjej som har flest nya varianter. En tjej med
ganska många traditionella varianter men också flera nya lyfts fram liksom en
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Tabell 55. Några individers språkliga repertoar och utomspråkliga faktorer
Trad.
varianter
Nya
varianter
Studieort
Ortsstorlek
Studieprogram
SEI
Föräldrar
Ortslojalitet

Åsa

Marie

Pernilla

Paula

Isabelle

Samuel

Anders Christoffer Fredrik

14

12

5

6

3

16

2

9

9

0

3

2

2

7

0

0

0

2

Trollhättan

Kinna

Kinna

Vara

Borås

Vara

Kinna

Skara

Skara

Stor
tätort

Liten
tätort

Stor
tätort

Liten
tätort

Stor stad

Stor
tätort

Landsbygd

Landsbygd

Stor stad

Yrke

Yrke

Yrke

Yrke

Studie

Yrke

Yrke

Studie

Studie

2

3

1

3

2

2

2

3

3

1 hem
1 reg
Flytta
större

1 Gbg
1 reg
Flytta
större

1 reg

1 hem
1 reg
Flytta
större

2 hem

2 reg

Flytta
mindre

Flytta
större

1 hem
1 reg

1 hem
1 reg

Bo kvar

Bo kvar

1 hem
Flytta
större

Bo kvar

kille med såväl traditionella som nya varianter. Också den kille som har minst
antal traditionella varianter finns bland de utvalda. Den tjej som har flest nya
varianter presenteras individuellt och övriga åtta i par. Paren som kontrasteras
är:
Åsa och Marie – två tjejer som båda går yrkesprogram men på olika ställen,
där den ena har flest dialektvarianter av alla tjejer men inga nya varianter och
den andra också har många traditionella men därtill nya varianter,
Pernilla och Paula – två tjejer med likartad språklig repertoar som går i samma
klass och har olika social tillhörighet och där den ena bor i en småstad och den
andra i en liten tätort,
Samuel och Anders – två killar som går i samma klass, som har liknande social
och geografisk bakgrund men som skiljer sig väsentligt i språkligt avseende,
Christoffer och Fredrik – två killar med liknande social bakgrund men där
den ene bor på landet och den andre i storstad; de har lika många traditionella
varianter men den som bor i stan har också nya varianter.
Först ges i tabell 55 en översikt av informanternas bruk av traditionella
varianter och nya varianter. Därefter ges ungdomarnas studieort, vad för typ
av ort de bor i, om de studerar på yrkes- eller studieinriktat gymnasieprogram,
vilken social tillhörighet de har, om föräldrarna kommer från samma ort som
familjen bor i (i tabellen skrivs hem) eller om de kommer från samma område,
dvs. upp till ca fyra mil från den ort där familjen bor (i tabellen skrivs reg
’regionen’). En förälder kommer från Göteborg (i tabellen skrivs Gbg). Sist
anges ortslojalitet. I enkäten fanns tre alternativ: flytta till en större stad, flytta
till en mindre ort eller bo kvar.
Informationen som resonemanget bygger på är hämtad från såväl enkäterna
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som intervjuerna. I mångt och mycket speglar de nio utvalda informanternas
enkätsvar dock ungdomars liv i största allmänhet. De anger att de läser läxor,
om än i olika utsträckning, umgås med kompisar hemma hos sig eller hos
kompisarna eller på andra ställen. De ser på TV, shoppar i liknande affärer och
lyssnar på likartad musik. Det som lyfts fram i porträtten är sådant som är
specifikt för den enskilde individen, t.ex. om de idrottar eller har någon annan
återkommande aktivitet.

6.4.1 Åsa och Marie

Åsa från Vara och Marie från Kinna tas upp som ett par eftersom de båda
tjejerna har flest antal traditionella varianter, Åsa 14 och Marie 12. De har
ungefär samma varianter med det undantaget att Åsa från Vara har sa och sulle
medan Marie har marbodiftong. Båda har t.ex. i > e, o > ô och schl. Åsa har också
ett belägg på en ovanlig variant och tjockt l, som inte Marie har. Marie skiljer
sig dock tydligt från Åsa genom att hon också har 3 nya varianter.
Åsa går andra året på gymnasiet i Vara, med restaurang- och livsmedels
inriktning. Hon bor i Vara, hennes mamma är därifrån och pappan från en ort ca
10 km därifrån. Mamman har gått grundskola och pappan tvåårigt gymnasium.
De jobbar som ekonomibiträde och lärare och Åsa har därmed placerats i SEI2. Åsa dansar, joggar och tränar på gym. Dessutom håller hon på med djur. Hon
vill flytta till en större stad men har inte valt Göteborg före Lidköping utan
kryssat i båda. I ett andra alternativ där man kan välja var man föredrar att bo
väljer hon Göteborg framför Stockholm. Hon planerar inte någon högskole
utbildning utan vill börja jobba när hon gått ut gymnasiet.
Marie går andra året på gymnasiet i Kinna, på byggprogrammet. Den ena
föräldern är från Göteborg, den andra från Lilla Edet. Hon bor med sin mamma
i en mindre tätort i närheten av Kinna men gick låg- och mellanstadiet i Troll
hättan och har flyttat en del under sin uppväxt. Pappan var plåtslagare, men lever
inte längre, och mamman jobbar på dagis. Familjen har placerats i SEI-3. Maries
stora intresse är ridning och hon har två hästar. Hon deltar i communities på
Internet och jobbar extra på ett café. Hon föredrar Borås framför Kinna, väljer
både Borås och Göteborg men Göteborg framför Stockholm. Efter gymnasiet
vill hon börja jobba och i intervjun framgår det att hon har klara framtidsplaner.
Hon vill bygga stall och bondgårdar.
Åsa och Marie liknar varandra på många vis. De har en aktiv fritid med
sport och djurengagemang. Visserligen har de grupperats i olika SEI men ser
man till utbildningstid liknar föräldrarna varandra. De har båda valt gymnasie
inriktningar som är tydligt yrkesförberedande och de räknar med att börja jobba
när de avslutat dessa program. Båda vill flytta till en större stad. Rent språkligt
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skulle kanske Maries nya varianter, som ju tydligt skiljer de båda tjejerna, kunna
förklaras med att hon flyttat från Trollhättan och att informanterna i Trollhättan
generellt tycks ha fler nya varianter. En annan möjlig förklaring är hennes
umgänge med klasskompisen och goda vännen Lotta. Hon är den informant i
vårt material som har näst flest nya varianter. De intervjuas tillsammans och de
är mycket möjligt att Marie anpassar sig efter kompisens varietet.

6.4.2 Pernilla och Paula

Pernilla och Paula tas upp som exempel på hur två informanter språkligt liknar
varandra men där flera av de utomspråkliga variablerna skiljer. Pernilla har fem
traditionella varianter och Paula sex, samtliga är varianter som har beskrivits
som ”vanliga” (se kap. 4) och de är således tämligen utjämnade i sin varietet. De
har belägg på samma eller likvärdiga varianter. T.ex. har båda västgöta-u och -i,
den ena har långt slutet ö framför r och den andra långt slutet ä framför r, den
ena har schl och den andra bakre sj-ljud. Båda har också två nya varianter, öppet
ö och öppet ä.
Pernilla och Paula går i samma klass på Katedralskolan i Skara, på vårdoch omsorgsprogrammet. Båda har en förälder antingen från den ort familjen
bor i eller från den närliggande regionen och varsin inflyttad förälder. Pernilla
vill börja jobba efter gymnasiet, Paula kan tänka sig jobb eller studier efter
gymnasiet.
Skillnaden dem emellan är social tillhörighet, ortslojalitet och bostadsort.
Pernillas föräldrar är båda högutbildade och hon har placerats i SEI-1. Paulas
har högstadie- respektive gymnasieutbildning och hon har placerats i SEI-3.
Pernilla bor i Skara men vill flytta till en större stad. Paula bor i en mindre tätort
med ca 800 invånare 14 km från Skara och vill bo kvar där.
Livstilsmässigt finns också vissa skillnader. Pernilla sportar ofta, Paula inte
alls. Pernilla går ofta ut och roar sig eller på café och är med i olika internet
communities. Paula är oftare hemma med kompisar, hon musicerar med sina
kompisar och håller på med djur och trädgård. Deras svar i enkäten antyder att
den ena lever ett småstadsliv med cafébesök etc. och den andra ett liv präglat av
att bo i landsorten där det inte finns caféer eller samma träningsmöjligheter som
i stan. Pernilla har också kryssat i att hon föredrar storstaden framför småstaden
medan Paula som bor i den mindre tätorten kryssat i småstaden.
Utifrån de här informantbeskrivningarna kunde man kanske vänta sig att
Pernillas och Paulas språkliga repertoar skulle skilja sig. Men det gör den
alltså inte. De språkliga likheterna visar att en informants repertoar inte nöd
vändigtvis speglar social tillhörighet eller om man bor i stan eller i en liten ort,
inte heller vilka framtidsplaner man har. Dessa båda tjejer är snarare exempel
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på hur man inom en grupp liknar varandra språkligt. De är klasskamrater
och umgås kanske i samma gäng, åtminstone i skolan, och i deras fall tycks
detta mera avgörande för deras språkliga repertoar. Gruppidentiteten påverkar
språkbruket.

6.4.3 Isabelle

Isabelle tillhör de mest utjämnade av våra informanter och hon har hela sju nya
varianter. Ingen har så många nya som hon; den som har näst flest har fyra. Hon
har tre traditionella varianter, schl, bakre sj-ljud och västgöta-u men med mycket
få belägg. Isabelle går andra året på gymnasiet, där hon har valt ett program med
studieinriktning: humanistiska programmet med internationell inriktning. Hon
har alltid bott i Trollhättan och hennes mamma är därifrån. Pappan kommer
från en ort i Dalsland ca 40 km från Trollhättan. Båda föräldrarna har gymnasie
utbildning och jobbar på bank; familjen har placerats i SEI-2. Isabelle är sportig,
tränar ofta och är föreningsaktiv. Efter gymnasiet kan hon både tänka sig att
börja jobba eller att skaffa sig högskoleutbildning. Hon vill flytta till en större
stad och har kryssat Stockholm framför Göteborg, och Göteborg framför Troll
hättan. Det finns inte egentligen något i hennes fritidsaktiviteter som kan sägas
vara tydligt urbant men hon uttrycker i intervjun att hon ofta åker till Göteborg.
Iblann åker ja bara dit för å komma till en större stad, de tar ju bara 45 minuter me
tåg, å shoppar så. Dessutom säger hon att hon absolut vill bo i en större stad
eftersom hon gillar när det är mycket som händer och att bara se på folk. I
Isabelle finner vi en person som kan tyckas motsvara de språkliga förväntningar
man kunde tänkas ha utifrån den bakgrund och de framtidsönskningar hon ger
uttryck för.

6.4.4 Samuel och Anders

Samuel och Anders är valda eftersom de är så olika varandra rent språkligt.4
Samuel är den i materialet som har flest traditionella varianter, så många som
16 varav 5 är ovanliga. Han har också kategoriskt bruk av bl.a. bakre r. Anders
är istället den som har minst antal traditionella varianter i materialet, bara två
olika, 4 belägg på la och ett par västgöta-i. Men han har inte heller några nya
varianter. Anders och Samuel går i samma klass på elprogrammet i Kinna och
intervjuades i samma grupp. Båda vill börja jobba när de gått ut gymnasiet.
Samuel bor i Kinna och båda hans föräldrar är därifrån. Pappan är montör
och mamman sjuksköterska och familjen har placerats i SEI-2. Samuel är
4

Dessa båda informanter behandlas också i Nilsson 2009.
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mycket aktiv ishockeyspelare, han styrketränar också ofta. Hans intressen är
jakt och fiske, meka med bilar och umgås med familjen. Han vill bo på landet
och är den ende i materialet som kryssat i att han vill flytta till en mindre ort.
I valet mellan Kinna och Borås väljer han Kinna och i valet mellan Borås och
Göteborg avstår han från att kryssa. Inte heller kryssar han i valet mellan Stock
holm och Göteborg. Att han tycker om livet på landet framgår också väldigt
klart i intervjun.
Anders bor ca 16 km från Kinna på en bondgård som hans pappa brukar.
Mamman är sekreterare och familjen har placerats i SEI-2. Mamman är från
Kinna och pappan från en grannort. Anders styrketränar och åker snowboard,
spelar i ett band och umgås ofta med sina bandkompisar. Han vill bo i en stad
och väljer Borås före Kinna, Göteborg före Borås och Göteborg före Stockholm.
Likheterna i bakgrund mellan Samuel och Anders är flera. Föräldrarna har
samma SEI-tillhörighet och de kommer alla från Kinna eller närliggande ort.
Anders bor på landet vilket inte Samuel gör men det är hans önskan att bo på
landet. Ser man till deras fritidsintressen finner man dock skillnader. Samuels
aktiviteter är främst förlagda till landsbygden. Han är engagerad i jakt och
fiske.5 I intervjun framgår det dessutom att Samuel spelar ishockey med ett lag
i en mindre ort och att det i laget finns många lokala spelare. När han är med
dem talar han som de och är mer dialektal än hans föräldrar är, berättar han.
Vidare menar han att hans språk mera liknar det som talas på orten där han
spelar hockey än det som talas i Kinna. Också Anders kommenterar en av sina
föräldrars dialektalitet och säger att hans pappa talar mycket dialekt som alla
bönder gör.
Av porträtten kan man förstå Samuels grad av dialektalitet. Han identifierar
sig med sina kompisar på den mindre orten och vill gärna tala som de. Medan
hans intressen således är lokala ter sig Anders musikintresse snarare globalt. De
stora språkliga skillnaderna mellan Samuel och Anders låter sig dock knappast
förklaras av Anders mer globala fritidsintressen. Han framstår faktiskt som
ganska unik i materialet. Vi har här två klasskamrater som språkligt inte alls beter
sig likadant som t.ex. klasskamraterna Pernilla och Paula, som beskrevs ovan.

6.4.5 Fredrik och Christoffer

Fredrik och Christoffer är utvalda eftersom de har likartat bruk av traditionella
varianter; båda har nio olika, men Fredrik har också två nya varianter. Christoffer
har en ovanlig variant men i övrigt är deras traditionella varianter desamma
Av andra studier har det framkommit att fritidssysselsättningar som jakt och fiske är gynnsamt
för den traditionella dialekten, se Svahn 2007a:359, Westerberg 2004:164.
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eller likvärdiga. Båda har vokalförkortning framför konsonantkluster, la och
västgöta-i och -u. Den ene har slutet långt ä framför r och den andre slutet långt
ö framför r. Fredrik har också bl.a. boråsdiftong och schl medan Christoffer har
sa/sulle, tjockt l och bakre sj-ljud.
De har samma sociala bakgrund och läser samma typ av gymnasieprogram
med studieinriktning men Christoffer vill börja arbeta efter gymnasiet. Fredrik
vill högskoleutbilda sig. Den viktigaste skillnaden mellan de båda informanterna
är dock att Fredrik bor i en större stad, Borås, medan Christoffer bor på landet.
Fredriks mamma arbetar som dekoratör och pappan som bilförsäljare, och de
har placerats i SEI-3. Pappan är från Borås och mamman från en närbelägen
ort. Fredrik idrottar mycket och ofta, framför allt håller han på med bollsporter.
Dessutom deltar han varje dag i dataspel eller rollspel på nätet och han håller
på med djur. Han föredrar att bo i stad framför att bo på landet och vill bo kvar
i närheten av där han bor, och väljer Borås framför Göteborg. Dock väljer han
Göteborg framför Stockholm.
Christoffer går liksom Fredrik på ett studieinriktat program med samhälls
inriktning. Han bor på landet i närheten av Främmestad där den ena av för
äldrarna också är uppvuxen; den andra kommer från en liten ort ungefär en mil
därifrån. Pappan är verkstadsarbetare och mamman jobbar på fritis. Christoffer
sysslar mycket med olika sporter, han tränar fotboll flera gånger i veckan, och
joggar ofta. Också han håller på med dataspel om än inte lika ofta som Fredrik.
Han vill bo på landet och föredrar Lidköping framför Göteborg, men Göteborg
före Stockholm.
Att Christoffer har traditionella varianter, inklusive belägg på en ovanlig
variant, är med hans bakgrund bara vad man skulle förvänta sig. Intressantare är
det att Fredrik har så pass många traditionella varianter. Här kan man se att det
faktum att man bor i en stor stad som Borås inte betyder att man inte kan vara
lika dialektal som en som är uppvuxen på landsbygden med båda föräldrarna från
landsbygden. Att Fredrik planerar för att skaffa sig högskoleutbildning tycks inte
påverka honom i riktning mot relativt utjämnad. Det som dock skiljer killarna
språkligt handlar om de båda nya varianter som Fredrik har. Han har samman
lagt fyra belägg på de urbana varianterna öppet ö och frikativt r. Man kan således
konstatera att deras repertoar därigenom inte samstämmer och att en kille i en
stad kan vara både ganska dialektal och samtidigt använda nya varianter.

6.5 Sammanfattande diskussion
I tidigare sociolingvistisk forskning har man ofta funnit att den högsta social
gruppen är den som avviker minst från standardspråket, att den lägsta är den
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som avviker mest, att kvinnors språkbruk ligger närmare standardspråket än
mäns i fråga om uttal och att den som bor i stan talar mindre dialekt än den
som bor på landet (se t.ex. Andersson 2007:48f, Nordberg 2007a:25 och Ivars
1996). Bland våra utvalda informanter finns förvisso de som har en språklig
repertoar som man skulle kunna förvänta sig. Men där finns också informanter
som mycket tydligt avviker från dessa mönster. Åsa, en relativt dialektal tjej
som bor i en tätort långt från Göteborg och går på ett yrkesprogram beter sig
språkligt ungefär som man förväntat sig. Hennes pendang Marie, bor också
i en tätort, visserligen lite närmare Göteborg i mil räknat men samtidigt i
en ort där man mentalt verkar ha ganska långt till Göteborg. Marie är både
relativt dialektal och har flera nya varianter. Två tjejer i samma klass med ganska
olika utomspråkliga bakgrunder använder likartad repertoar medan två killar i
samma klass också med liknande utomspråklig bakgrund beter sig språkligt helt
olika. Den ene killen som bor på landet med en starkt dialekttalande pappa är
ordentligt utjämnad och motsvarar således inte alls de förväntningar man skulle
kunna tänkas ha.
En viktig slutsats att dra utifrån vårt material är att dagens dialektsituation
är heterogen och dynamisk. Socialgruppstillhörighet och bostadsort kommer
kanske i framtiden inte att utgöra självklara variabler att undersöka eftersom
individens val tycks styras av så mycket annat. Vi lyfter i kapitel 9 och 10 fram hur
man ytterligare kan undersöka variation bl.a. genom att belysa ackommodation
i samtal ansikte mot ansikte och genom att närstudera variation inom ett och
samma samtal.
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7

Bohuslän –
dagens dialektsituation

Dialektsituationen i södra Bohuslän skiljer sig väsentligt från den vi beskrivit
för det västgötska området eftersom göteborgskan i hög grad påverkat talarna i
Stenungsund–Tjörnområdet. När vi beskriver det bohuslänska materialet har vi
därför ett annat fokus även om vi gör på liknande vis som i analysen av det väst
götska genom att undersöka i hur hög grad traditionella drag lever kvar och om
nya drag tillkommit. Men eftersom den språkliga situationen i det bohuslänska
undersökningsområdet är långt ifrån enhetlig – situationen i Uddevalla liknar
nämligen den i Västergötland – har en önskan att lyfta fram såväl skillnader
som likheter i hela det västsvenska området styrt struktureringen av kapitlet.
Det bohuslänska materialet bearbetades dessutom i ett skede då det västgötska
redan analyserats. Således hade vi redan tämligen uttömmande svar på flera av
våra övergripande frågor och valde att särskilt rikta blicken på det faktum att
stenungsundsungdomarna var mycket göteborgska i sin varietet.1 Vi fann det
särskilt viktigt att undersöka fler äldre stenungsundsbors varietet för att ta reda
på om också dessa var göteborgska i sitt språk. Dessutom konstaterade vi att
bland de stenungsundsgymnasister som vi spelat in fanns tjörnbor som vi inte
i ett första lyssningsskede kunde skilja från dem som bodde på fastlandet. Vi
valde då att söka utröna om ungdomarna som gick på gymnasiet i Stenungsund
var representativa för tjörnungdomar i allmänhet och har också analyserat några
skärhamnsgymnasisters varietet. För ytterligare metodiska överväganden, se 2.5.
I kapitlet följs delvis samma struktur som av det västgötska materialet och
vi redovisar traditionella och nya varianter i olika avsnitt, 7.1. respektive 7.2.
Inom dessa båda avsnitt redovisas dels bruket av de olika varianterna i området
övergripande, dels interindividuell variation där varianterna är underordnade de
olika informantgrupperna för att skillnader mellan orter och åldersgrupper ska
åskådliggöras. Intraindividuell variation kommenteras också i enstaka fall. Slut
ligen diskuteras i 7.3 språksituationen i Stenungsund–Tjörnområdet.
Ortsstrukturen inom avsnitten följer hur påverkade av göteborgskan infor
Vi har t.ex. inte lyssnat på några arkivinspelningar och beskriver inte den traditionella bohus
länskan utifrån dessa. Vi undersöker inte språkbruk i relation till kön och socialgrupp. Inte heller
har vi lyssnat lika noga på varje inspelning som i analysen av västgötamaterialet. T.ex. har vi oftast
endast noterat om en informant har förekomst av en viss ickestandardvariant eller ej. Exakt hur
den intraindividuella variationen ter sig vet vi alltså inte. Redovisningen här skiljer sig också från
den västgötska genom att den saknar cirkel- och stapeldiagram och analys av dessa.
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Tabell 56. Antal informanter i Bohuslän
Antal informanter
Unga Uddevalla

12

Unga Skärmhamn

4

Äldre Stenungsund 55+

2

Äldre Stenungsund 55−

4

Yngre Stenungsund

12

Totalt

34

manterna inom en grupp är. Under det första analysskedet gjordes en bedömning
av det helhetsintryck vi fick av respektive informants varietet där vi skattade per
sonen som göteborgsk eller som göteborgsk och bohuslänsk eller som bohus
länsk.2 Skattningen utgick från prosodi och betoning men också utifrån bruk
av andra drag som vi omedelbart la märke till. En liknande metod används
av Grönberg (2004:117ff ) i analysen av olika informanters varietet i Alingsås.
Ungdomarna i Uddevalla bedömde vi som bohuslänska i sitt språk och inte alls
påverkade av göteborgska. Skärhamnsungdomarna är visserligen mycket influe
rade av göteborgska i sin varietet, men har också många traditionella bohus
länska varianter. I stenungsundsmaterialet är informanterna i olika grad göte
borgska i talet och en förändring i skenbar tid kan avläsas. Därför redovisar vi
där tre olika grupper indelade efter ålder: 55+, i vilken ingår två män, födda
1929 och 1952; 55−, i vilken ingår tre män och en kvinna, födda 1956–1984;
samt ungdomar, i vilken gymnasisterna födda ca 1990 ingår. Likheterna mellan
55+ och 55−informanterna är ibland så pass stora att de redovisas tillsammans.3
2
Ett uppenbart problem då man diskuterar göteborgskans spridning i närområdet är att det finns
olika typer av göteborgska. Det finns t.ex. ganska stora skillnader både mellan socialgrupper och
mellan åldersgrupper. Den göteborgska som spred sig på t.ex. 1970- och 1980-talen är inte den
samma som ungdomar idag tar till sig. Vi försöker förhålla oss till detta men har inte haft möjlighet
att inom ramen för projektet fördjupa oss i ämnet.
3
Vi spelade också in en handfull äldre informanter i Skärhamn men dessa analyseras inte närmare.
De kan dock förekomma i texten för att exemplifiera en viss variant eller dylikt. Informanterna i
Skärhamn är överhuvudtaget mycket intressanta i språkligt hänseende. I detta material finns t.ex.
två jämnåriga kvinnor i 40-årsåldern som har helt olika varieteter. En talade mycket traditionell
bohuslänska och den andra en göteborgska som åtminstone inte vi kan skilja från en göteborgska
som skulle kunna talas inne i Göteborg. Det finns inte utrymme inom detta arbete att närmare
diskutera vare sig dessa båda informanter eller alla de varieteter som talas i Skärhamn. Spännvidden
mellan hur traditionellt dialektal respektive hur göteborgsk man kan låta också om man är i samma
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Sammanlagt analyseras 34 informanter. De fördelar sig på de olika grupperna
enligt uppställningen i tabell 56.
Informanterna på gymnasierna i Uddevalla och Stenungsund är inspelade
2007 respektive 2008 och rekryterade på samma sätt som västgötagymnasisterna
och betraktas som representativa på samma sätt som dessa: 12 informanter från
vardera ort, både tjejer och killar och på både yrkes- och studieförberedande
gymnasieprogram ingår (se 2.7.2).4 Gymnasisterna på Tjörn rekryterades mer
eller mindre för att de kunde antas tala en mera traditionell varietet och för att
analysen av dessa därmed skulle kunna ge svar på vissa av de frågor som uppstod
vid den första materialinsamlingen. De äldre stenungsundsinformanterna fann
vi helt slumpmässigt. Eftersom urvalet av dessa båda sistnämnda grupper skiljer
sig presenteras de olika individerna här lite närmare.
Fyra ungdomar på sjöfartsgymnasiet i Skärhamn spelades in 2009 i två olika
intervjuer, två tjejer i en grupp, två killar i en grupp. Inspelningarna är ca 50
minuter långa. Den ene killen är från en grannö. Hans pappa är gammal öbo
och hans mamma är från fastlandet. Han har en flickvän i en göteborgsförort
och är ofta där. Den andre killen är från Skärhamn. Vi kallar honom Mattias
och han namnges eftersom hans varietet flera gånger lyfts fram i texten nedan.
Hans pappa är från Göteborg och hans mamma från Göteborgs skärgård.
Mattias skämtar i inspelningen om att han aldrig åker ”över broa”. Det gör han
förvisso; han var på konsert i Göteborg helgen innan inspelningen gjordes, men
det framgår samtidigt tydligt att han identifierar sig starkt med Skärhamn och
livet där. Alla hans kompisar är skärhamnsbor, säger han.
Båda tjejerna är från Skärhamn; den enas hela släkt kommer från området
där både farfar och morfar arbetat som fiskare. Hennes pappa jobbar ”i sillen”
på Klädesholmen, dvs. inom fiskkonservindustrin. Den andra tjejens pappa och
släkten på hans sida är skärhamnsbor och hennes mamma är från Göteborg. De
går i samma klass och tycks också vara goda vänner som umgås utanför skolan.
Båda ger uttryck för att trivas mycket bra i Skärhamn och säger att de vill bo
kvar där.
De äldre stenungsundsborna är inspelade 2009. Vi fann dem genom spontan
besök på några arbetsplatser där vi uttryckte att vi sökte inhemska personer att
tala med och spela in. Det analyserade materialet består av två inspelningar
om vardera knappt en timme. Informanterna är alla födda i eller i närheten av
Stenungsund; alla bor i området och alla utom en arbetar i Stenungsund. Den
ena inspelningen gjordes med ägaren och tre anställda på en verkstad i centrala
ålder och bor på samma ort längst ut på Tjörn, ca 65 km bilväg från Göteborg, är mycket stor.
Ämnet skulle vara värt en egen undersökning och kan endast antydas här.
4
I den mån det är viktigt för resultaten lyfts den enskilde informantens hemort in.
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Stenungsund under en frukostpaus. Fyra män deltar i samtalet: Per-Ingvar, 57 år,
och hans son Albin, 25 år, som jobbar hos sin pappa, samt Stefan 41 år och Tony
36 år. Per-Ingvar har jobbat på verkstaden under hela sitt yrkesverksamma liv.
Han är född och uppvuxen i Stenungsund och har inte bott någon annanstans
utom när han gjorde militärtjänst. Hans fru är född på Orust men uppvuxen i
Stenungsund. Sedan ganska många år har han en sommarstuga på Tjörn. Sonen
har gjort militärtjänst i Karlstad men i övrigt varit bosatt i Stenungsund. Stefan
är född i Stenungsund och bor där med sin familj och hustrun är från Göteborg.
Han har gått på yrkesskola i Göteborg men pendlade hela tiden. Tony är född i
Ucklum, en mindre ort några kilometer öster om Stenungsund. Han har gått på
folkhögskola i Jämtland, är gift med en norska och bor med sin familj i Svens
högen, några kilometer nordöst om Stenungsund.
Den andra inspelningen gjordes hemma hos Kristina i Jörlanda, en mindre
ort ca 10 km söder om Stenungsund. I samtalet deltar hon, hennes pappa Bengt
och hennes mamma. Mamman säger dock väldigt lite och ingår därför inte som
informant. Bengt, född 1929 i Ödsmål, flyttade till Jörlanda socken vid 1 ½ års
ålder och har därefter alltid bott där med undantag av några år i Göteborg då
han jobbade vid Spårvägen. Sedan 1955, då han gifte sig, har han bott på den
gård som han brukat med sin hustru. Hon bodde på denna gård med sin familj
från det att hon var 10 år men föddes på Hisingen; hennes mamma var från
Jörlanda.
Kristina, som arbetar i en lampaffär i centrala Stenungsund, är född 1956.
Hon har alltid bott i Jörlanda och bor granne med sina föräldrar. Gymnasiet
gick hon i Kungälv, dit man dåförtiden fick åka eftersom det inte fanns något i
Stenungsund. Hennes man är från Göteborg, men hans föräldrar hade sommar
stuga i trakten och han har vistats i omgivningen sedan barnsben och bor där
alltså permanent sedan drygt 30 år. Såväl Kristinas son som hennes båda bröder
med familjer bor inom en radie av ca 200 m.5

7.1 Traditionella dialektvarianter
Till de traditionella varianterna räknas drag som brukar beskrivas som typiska
för den bohuslänska dialekten. Dragen har grupperats som traditionella bohus
länska varianter, traditionella bohuslänska varianter som också förekommer i
5
Det är intressant att konstatera att flertalet informanter som här beskrivs har personliga relationer
till någon som kommer från Göteborg. Om detta speglar demografin i området är svårt att veta
men det är uppenbart att kontakterna med Göteborg har varit och är omfattande på många olika
sätt.
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västgötska samt traditionella bohuslänska varianter som också förekommer i
västgötska och göteborgska. Det är till övervägande del fonologiska traditionella
dialektdrag som är bevarade men de lexikala la och änna finns också.6 Endast
hos en handfull informanter finns morfogrammatiska varianter, bl.a. äldre pro
nomenformer, traditionell adjektiv- och substantivböjning.

7.1.1 Traditionella bohuslänska varianter

Janzén (1936:2) menar att de bohuslänska dialekterna ”icke böra inräknas under
något annat svenskt dialektområde. De böra få utgöra en grupp för sig.” 7 I
polemik härmed diskuterar Björseth (1946:11f ) den sydbohuslänska varieteten
och kallar den ”en egenartad blandning av götiska, sydsvenska (danska) och
norska drag” och menar vidare att ”grundelementet är götiskt”. Han lyfter fram
de varianter där de tydligaste skillnaderna finns mellan sydbohuslänska och
götamål:
Viktigast är väl förmjukningen p t k > b d g, som får anses vara det som skarpast skiljer
S[yd]B[ohuslänska] från R[iksspråket] (och götiska dial.). Vidare märkas bevarandet
av sk före mjuk vokal (detta drag är nu borta ur D[ialekten]), utvecklingen av gh till
w eller j, bevarandet av w ur äldre hw samt i förbindelsen sw och kw […]. (Björseth
1946:12.)

Björseths slutsatser utgår ifrån varieteten i Ödsmål, en socken strax norr om Ste
nungsunds samhälle, som den ter sig på 1930-talet. Av våra stenungsundsinfor
manter har ingen något exempel på de drag som Björseth lyfter fram som de
viktigaste sydbohuslänska, inte ens den äldste, som faktiskt är född just i Ödsmål
1929.8 Några av gymnasisterna i Skärhamn har dock enstaka av ovanstående ut
pekade bohuslänska varianter. Hårt sk har Mattias i ortnamnet Skärhamn. Han
säger också Smöjen.9 Förmjukning av t > d och k > g finns hos ungdomarna i både
Skärhamn och Uddevalla. Dessutom finns det andra varianter som vi betraktar
som traditionellt bohuslänska som tas upp i detta avsnitt.
Vi förhåller oss inte till huruvida varianterna i ett historiskt perspektiv är t.ex.
6
Eftersom dessa inte uppträder i samtal på samma sätt som fonologiska varianter ger de inte så
tydliga resultat som flera andra varianter.
7
Janzéns (1936:2f ) avgränsning av de bohuslänska dialekterna är intressant också i övrigt. Vissa
härader som gränsar till Dalsland, liksom hela Hisingen, anses t.ex. ha götamål.
8
En knappt 50-årig inspelad kvinna i Skärhamn har dock i sin varietet samtliga de varianter som
Björseth tar upp. Vi behandlar dock inte de äldre skärhamnsinformanterna här.
9
Denne kille har ganska många olika traditionella drag och skulle kunna betraktas som den mest
traditionelle i vårt bohuslänska ungdomsmaterial. Det faktum att han samtidigt låter mycket göte
borgsk i sitt tal gör hans varietet extra intressant (se 7.3).
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je

1

1

1
(i ortnamn)
1
(i ortnamn)

g>j
Hårt sk
k>g

Antal som
har varianter
(max 34)

Stenungsund
gymnasister
(12)

Stenungsund
äldre 55−
(4)

Stenungsund
äldre 55+
(2)

Skärhamn
gymnasister
(4)

Bohuslänska
varianter

Uddevalla
gymnasister
(12)

Tabell 57. De bohuslänska varianterna

1
1

2

2

t>d

2

3

5

tj <> sj

2

3

5

Långt ä > e

3

1

4

Långt bohus-u

6

2

8

Långt e

8

1

9

Frikativt kort y

1

1

1

3

Frikativt kort i

6

4

2

2

14

Kort bohus-u

5

4

1

1

5

16

Friktativt långt y

11

3

2

2

8

26

Frikativt långt i

11

3

2

4

11

31

sydsvenska eller norska utan betraktar dem som traditionellt bohuslänska om de
för det första tas upp i äldre litteratur som behandlar traditionell bohuslänska
och för det andra inte finns belagda i västgötskan och i äldre göteborgska (då tas
varianterna upp i 7.1.2 och 7.1.3). Hur vi valt att kategorisera varianterna be
höver ibland diskuteras extra. Frikativt i och y behandlas t.ex. som traditionellt
bohuslänska varianter, men de finns ju också i göteborgskan och är dessutom i
det västgötska materialet kategoriserade som nya drag. Detta diskuteras nedan.
Den litteratur som använts för att fastställa att varianter ska ses som bohuslänska
varianter är främst Lindroths uppsats Gränserna och skiljaktigheterna mellan
sydbohuslänska och nordbohuslänska (1920), Björseth (1946), och Kvilleruds
Bohuslänska (1999) samt i någon mån också de beskrivningar som ges i Ort
namnen i Göteborgs och Bohuslän (OGB) för de här aktuella häradena (VI,
Ortnamnen i Inlands nordre härad. 1. Bebyggelsenamn av Janzén, 1972, VII,
Ortnamnen i Tjörns härad av Ekenvall, 1992, XII, Lane härad 1. Bäve och
Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad av Lindstam, 1966).
168

De bohuslänska varianter som finns hos våra uddevalla-, skärhamns- och
stenungsundsinformanter är i princip desamma. Elva traditionella varianter
förekommer systematiskt medan tre endast förekommer hos en och samma in
formant, Mattias i Skärhamn. Bruket redovisas i tabell 57.
je, g > j, hårt sk
Endast skärhamnsgymnasisten Mattias använder traditionellt bohuslänskt je
’jag’ (Kvillerud 1999:94). Han har som nämnts också g > j i ortnamnet Smöjen
’Smögen’ (Kvillerud 1999:87). Också hårt sk förekommer bara i Mattias varietet
och endast i ortnamnet Skärhamn men återkommande.10 Hårt sk framför mjuk
vokal redovisas av Lindroth (1920:13f ) som ett sydbohuslänskt drag där utbred
ningsgränsen går söder om Uddevalla. Det ska alltså inte förväntas i inspel
ningarna därifrån.
Förmjukning t > d och k > g
Allmänt förekommer i traditionell bohuslänska förmjukning av p > b, t > d och
k > g (Wessén 1966:19). Förmjukning förekommer mellan vokaler och i slutljud,
t.ex. gaba ’gapa’, rod ’rot’, ega ’eka’ (Pamp 1978:26, Kvillerud 1999:84). Varianterna
är ovanliga och finns endast belagda i Uddevalla och Skärhamn, och p > b är inte
alls belagt hos våra här redovisade informanter. (Det finns dock i inspelningarna
med äldre i Skärhamn, som alltså inte presenteras här.)
sj < >  tj
Växling mellan sj- och tj-ljud kan förekomma i bohuslänskan (Kvillerud
1999:88). Enligt Kvillerud kan ett utbyte av det ena ljudet mot det andra ske.
Uddevallainformanterna har i det här redovisade materialet sj-ljud för tj-ljud
och informanterna i Skärhamn huvudsakligen tvärtom, dvs. sj-ljud uttalat med
tj-ljud. De två skärhamnsflickorna har dock både och.
Långt ä > e
Lindroth (1920:36f ) beskriver ”en allmän framflyttning av det långa ä-ljudet
till ett långt e-ljud i t.ex. kne ’knä’ och tre ’trä’ ”. Han menar att den efterföljande
konsonanten kan spela in och att åtminstone r i viss mån har hindrat övergången
från ä till e. Gränsen för e-variantens utbredning går ganska långt norrut och,
som det ser ut av kartan (a.a. s. 46), innefattas Uddevalla i området.11 Hos våra
10
Vi har i vårt material ofta kunnat notera att äldre former har en tendens att bevaras längre i
ortnamn.
11
Också i OGB VI s. XLV påvisas att man i flera socknar i Inlands nordre härad (i Jörlanda,
Solberga och Hålta) finner en övergång av långt ä till e, t.ex. nesa, ver ’väder’.
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gymnasister därifrån finns dock inga rester av denna variant. 80-årige Bengt har
ett belägg och varianten finns dessutom i Skärhamn.
Långt och kort bohus-u
Det vi benämner bohus-u kallar Björseth (1946) norskt u, landsmålstecknet ú.
Både långt och kort u uttalas mer utrundat än ett svenskt långt u.12 Björseth
skriver att draget med säkerhet är genuint i dialekten men att det i stor utsträck
ning ersatts av ett svenskt u-uttal. Han konstaterar utifrån sitt material att det
norska u:et oftast förekommer framför kakuminala och supradentala ljud, och
att det kan förekomma såväl kort som långt. Exempel som Björseth (a.a. 119ff )
ger av långt bohus-u är udersta ’yttersta’, gul, tuva och kort uggla, tulla ’liten
flicka’ buss, schlutta ’slutta’.13
Långt bohus-u finns i vårt material endast i Uddevalla och hos 55+informan
terna i Stenungsund. Kort bohus-u förekommer i alla grupperna.
Långt spetsigt e
Ett från standarduttalet av långt e avvikande e-ljud beskrivs av Lindroth som
mycket spetsigt, ”man kan mången gång vara böjd att skriva i ” (1920:33). Av
OGB VII (1992, s. XXXII) framgår att det på Tjörn någon gång förekommit
s.k. Viby-e. Här avses att den frikativa artikulationen som är väl känd för i och
y också har noterats för e. Vi har inte uppfattat det e vi beskriver som direkt
frikativt men som spetsigt och av de äldre beskrivningarna att döma torde det
handla om samma slags ljud. Detta s.k. spetsiga e-uttal finns i vårt material i
Uddevalla, Skärhamn och hos en av 55+informanterna i Stenungsund i bl.a. ord
som be, Grekland och knep.
Frikativ långt i och y och frikativt kort i och y
Vi har valt att betrakta frikativt långt och kort i och frikativt långt och kort y
som traditionellt bohuslänska varianter. Traditionellt frikativt uttal av i och y, det
som i litteraturen brukar benämnas Viby-i och Viby-y, har funnits i åtminstone
sydbohuslänska dialekter. ”Det är en bekant sak, att s[ödra] Boh. uppvisar den
egendomliga avart av i och y, som man kallar Viby-i, -y” (Lindroth1920:4). Men
ljuden har inte bara funnits i äldre bohuslänska utan också i göteborgskan (se
12
För både långt och kort u handlar det om att våra informanter har ett mera utrundat u-uttal än
det som betraktas som standarduttal. Vi har inte lagt någon vikt vid att avgöra huruvida det skulle
kunna handla om det som Björseth kallar ett norskt u. Det vi benämner kort bohus-u är när det
korta u:et uttalas ungefär lika rundat som långt svenskt u.
13
I flertalet fall finns också uttal med s.k. svenskt u. Björseth säger sig inte kunna ge någon statistisk
över förekomsten av s.k. långt norskt u eftersom den i hög grad är ”individuellt betingad” och också
beroende av omgivande ljud. (s. 119).
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t.ex. Gjerdman 1916, Lindroth 1920). En skillnad som verkar finnas men som
aldrig lyfts fram tydligt är att frikativiseringen i bohuslänskan kan förekomma
både vid långa och korta vokaler, men i göteborgskan som det verkar bara vid
långa.
Att reda ut spridningen av frikativt i och y på västkusten utifrån äldre litte
ratur är komplicerat. Den situation som Lindroth (1920:4ff ) beskriver är t.ex.
svår att förstå när man ser till frikativt i:s och y:s spridning idag och en utförlig
undersökning som fokuserar på frikativt i och y såväl diakront som synkront
skulle vara intressant. En sådan kan vi inte göra inom ramen för denna under
sökning. Nedan ges endast en sammanfattning av vad som framkommer i äldre
litteratur och vad som varit avgörande för vårt val att betrakta dragen som tradi
tionellt bohuslänska.14
Lindroth (1920) skriver att gränsen för uttal med frikativt i och y gått mellan
Orust–Tjörn och fastlandet men var den ”i gammal tid löpt in på fastlandet är
kanske något ovisst” (s. 8). Han håller för troligt att gränsen bör dras söder om
Norum, Spekeröd och Västerlanda, och för säkert att de båda häraderna norrut,
Torpe och Fräkne (dvs. norr om Ödsmål och Ucklum) av ”ålder varit fria från”
frikativa uttal (s. 9).15 Vidare menar Lindroth att Viby-uttalen är på ”stark retur”
men anser det samtidigt vara egendomligt att ljuden på vissa håll inte alls finns
hos äldre informanter men väl hos yngre (a.st.). Enligt Lindroths undersökning
omfattas inte socknarna just söder om Stenungsund av frikativt uttal. Ingen
spridning finns heller noterad av Björseth (1946) i Ödsmål på 1940-talet. Hans
yngsta informanter är födda 1921–35. Men vår 80-årige informant, som är född
i Ödsmål 1929 och har bott länge i Jörlanda, söder om Stenungsund, har såväl
långa som korta frikativa i och y. Således är det svårt att tänka sig att ljuden
skulle ha varit på tillbakagång, som Lindroth menar.
Norrut sätter Lindroth alltså gränsen mellan Orust och fastlandet och på
fastlandet så långt ner som någon mil söder om Stenungsund. Det framgår dock
av OGB 12 (s. LVI) att frikativisering påträffats i Lane-Ryr, dvs. Uddevalla
trakten, men att det anses vara en novation. Viby-i och -y sägs endast förekomma
”individuellt och har väl sin förklaring i inflyttning från eller kommunikation
med bygder, där företeelsen av ålder hör hemma. Viby-artikulationen är van
ligare västerut i häradet (förekommer oftast i Dragsmark och Bokenäs) och
hänger där samman med samma språkliga egenhet på Tjörn och Orust” (a.st.).
I sin bok om bohuslänska tar Kvillerud (1999:87) förstås upp det traditionella bohuslänska ioch y-ljudet. Eftersom han endast hänvisar till Lindroth 1920 när han skriver att de ”förekommer
särskilt typiskt på Orust, Tjörn och sydligaste Bohuslän” tillför han inget nytt.
15
Ett ortnamn som av en informant i Ödsmål uppges uttalas tämligen frikativt är Byn. Lindroth
(1920:8) har dock aldrig själv hört frikativa i och y i Ödsmål.
14
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Man tänker sig alltså påverkan västerifrån, och väl då att ljuden kommit dit
via kontakter med Orust. För att förklara bruket av frikativa i och y hos yngre
personer i Lane-Ryr lyfts påverkan från dalsländska fram snarare än traditionell
bohuslänska. Lane-Ryr gränsar i nordöst till Frändefors i Dalsland.
Det är oklart från vilken tid materialet är som slutsatserna i OGB bygger
på, men sannolikt handlar det om ortnamnsmaterial som samlades in ganska
tidigt på 1900-talet. Man kan dock konstatera att det utbredningsområde som
beskrivs för frikativa i och y från ganska tidigt 1900-tal har förändrats mycket
märkbart och att frikativiseringen av i och y, såväl långt som kort, verkar ha haft
stor spridningskraft långt norrut i Bohuslän.16
Hur bohuslänska frikativa i och y förhåller sig till göteborgska är inte helt
enkelt att få grepp om. Även om det är svårt att tänka sig att det skulle handla om
olika ljud tar vi inte ställning till om varianternas utbredningsområde i grunden
hör ihop, inte heller till om det göteborgska ”surrande” långa i- och y-ljudet
är detsamma som det bohuslänska. Här refereras endast den äldre litteraturen.
Redan Gjerdman (1916) lyfter fram s.k. Göteborgs-i och -y, när han diskuterar
det han kallar ”två utbölingar inom svenska ljudsystem”. Gjerdmans slutsats är
att Göteborgs-i och -y inte är identiska med Viby-i och -y. ”Men nära besläk
tade äro de” (a.a. s. 19).
Björseth (1958) diskuterar göteborgskans långa i och y och han frågar sig om
Göteborgs surrande i har något historiskt samband med Bohusläns Viby-i och
kommer fram till att man troligen inte ska räkna med något sådant samband.
Göteborgs-i och -y sägs vidare förekomma ”mest hos flickor och kvinnor, i alla
samhällslager. Det kan också märkas hos män, framför allt sådana, som lägger
an på att tala tydligt och vårdat, t.ex. präster och lärare ” (a.a. s. 7). Holmberg
(1976) tar också upp det långa göteborgska s.k. väsande i- och y-ljudet. Han
skriver att det i de bohuslänska socknar som gränsar till Göteborg inte finns
väsande i men menar att man inte helt kan avvisa möjligheten att de tidigare
funnits på Hisingen (a.a. s. 10). Av en genomgång av inspelningar gjorda på
1950-talet med 14 informanter födda i slutet av 1800-talet i socknar som omger
Göteborgs stad framgår dock att ingen har belägg på vare sig surrande i eller y i
Torslanda, Björlanda och Säve norr om Göteborg, men väl några få informanter
söder om, i Askim och Kållered, dock aldrig kort (Svahn, ms 2004).17
Det som avgjort vårt val att här betrakta ljuden som traditionellt bohuslänska
och inte som nya drag (jfr 5.1.2) är i första hand att de funnits i traditionell
Hur man ska se på spridningen av dalsländska frikativa i och y lämnar vi helt därhän.
Inspelningar med informanter från socknar som omgav Göteborg innan staden växte sig stor
– flera av dem är idag införlivade med Göteborgs stad – har analyserats. Informanterna är födda
1865–1895 och inspelade i slutet av 1950- och början av 1960-talet (Svahn, ms 2004).

16
17
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sydbohuslänska och att spridningen i Bohuslän inte är undersökt på ett sådant
sätt att Lindroths uttalande att dragen är på retur stöds. Vi tänker oss att det
faktum att dragen idag har så stor utbredning också norrut i Bohuslän, och att
det i området finns såväl korta som långa frikativa i och y, stöder att det inte är
fråga om ett nytt göteborgskt drag. Man kan också konstatera att ljuden inte
tycks ha haft samma sociala innebörd på landet som i staden. I bohuslänskan
har de frikativa ljuden kopplats samman med den befolkning man tänkte sig
talade dialekt, alltså främst fiskare och bönder.18 Uttalet tycks i göteborgskan på
1950-talet ha betraktats som högstatusuttal (Björseth 1958:7).19
De långa frikativorna är många i vårt material. Nästan alla informanter har
någon gång långt frikativt i och y, det stora flertalet rent av väldigt många belägg.
Men kort frikativt i förekommer också förhållandevis frekvent, 14 informanter i
fyra grupper har belägg. Kort frikativt y uppvisar få förekomster men det beror
snarast på att variabeln kort y inte förekommer alls lika ofta som kort i (samma
skillnad finns vid sänkning av kort i > e och kort y > ö, se 3.3.12).
7.1.1.1 Uddevalla – ungdomar
Hos ungdomarna i Uddevalla registrerades nio olika traditionella bohuslänska
varianter. Den tjej som har flest har åtta olika. En kille med invandrarbakgrund
har endast en förekomst (frikativt i). Övriga har belägg på mellan tre och sju
olika varianter.
Två informanter har belägg på förmjukningen t > d i lide ’lite’ respektive
ved ’vet’. Två andra har belägg på tj-ljud uttalat som sj-ljud: sjänns ’känns’ och
sjalmers ’Chalmers’.
Långt bohus-u har sex av informanterna och flertalet har mer än ett belägg,
t.ex. ut(e), nu, hur, natur, kula. Fem informanter har korta bohus-u men 5 av
de 11 beläggen är ortnamn som sannolikt bevarats lexikalt. Uddevalla med
bohus-u sägs av flera och en uttalar Orust en gång med bohus-u. Andra exempel
är dumma, buss, kust.
Uttal av spetsigt långt e är ganska vanligt. Åtta av de tolv informanterna, eller
alla som har minst fem olika traditionella varianter, har förekomst och nästan
alla har tre eller fler belägg. Exempel är be, Grekland, tveksamt, hela, rent, knep,
neråt, resa, vet, teve. Av de bohuslänska varianterna är detta den som tydligast
skiljer Uddevalla från Stenungsund–Tjörnområdet. Endast en 55+informant i
Ett uttalande av en tjej i Uddevalla kan i någon mån beskriva skillnaden i hur man idag ser på
långt respektive kort frikativt i. Ordet pizza med frikativt uttal ges som exempel och informanten
säger skrattande: ja pizza där ha vi ju de riktia iandet. Detta sägs i motsats till prata fint, som alltså
då uttalas med långt frikativt i.
19
Att uttalen idag är så spridda i olika sociala grupper i Göteborg med omnejd har säkert en del av
sin förklaring i att det uppfattats som just högstatusuttal, se 5.2.
18
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Stenungsund har exempel på denna variant. Alla övriga förekomster är i udde
vallamaterialet.
Sammanlagt sex informanter, utspridda både i norr och söder i Uddevalla
området, har någon förekomst av kort frikativt i, bl.a. sin, riktit och inte. En
informant har en förekomst av kort frikativt y i nyinflyttad.
De allra vanligast förekommande traditionella varianterna är långt frikativt i
och långt frikativt y. Alla informanter utom en har någon gång långt frikativt i
och flertalet därtill långt frikativt y.20 Långt frikativt i finns t.ex. i bita, bli, lite, vi,
mina, precis, melodin, attraktiv, musikfil, skolbespisning. Långt frikativt y finns bl.a.
i byta, dryg, tydlig, typ, flyter, mysi, dyrt, synas. (De långa frikativa i:en och y:en är
så frekventa i materialet att fler exempel inte ges fortsättningsvis.)
7.1.1.2 Skärhamn – ungdomar
Vad gäller traditionella bohuslänska varianter liknar de fyra skärhamnsgymna
sisterna som grupp uddevallagymnasisterna. De har ungefär samma varianter
bevarade i sin varietet. En av killarna – Mattias – avviker dock genom att ha
exempel på några traditionella varianter som ingen annan har. Sammanlagt har
han elva olika. Som nämndes i inledningen av 7.1 säger han je ’jag’ flera gånger
och har g > j i ett ortnamn som utgör en del av en båtbenämning: Smöjen-45:a,
en liten eka ’Smögen-’. Dessutom har han belägg på hårt sk i Skärhamn. Ort
namnet nämns nästan tio gånger och oftast med detta uttal.
Mattias har också förmjukning k > g och t > d. Han säger åga ’åka’ och vegg(an/-er) ’veck(-an/-or)’. I båda fallen växlar han med standarduttal. Därtill säger
han bådar ’båtar’ och möd ’mycket’. Båda tjejerna har belägg på förmjukning,
den ena av både k > g i trågit ’tråkigt’ och t > d i båden, den andra av t > d i tjödas
’tjatas’.
Tre informanter har många belägg på tj-uttal för sj-ljud i bl.a. tjef ’chef ’, tjickar
’skickar’, tjillnad ’skillnad’, tjopp ’shop’, tjälv, tjänka, tjöna ’sköna’, tjöter ’sköter’,
tjöfart(smuseet) ’sjöfart(-)’, matjinist ’maskinist’, administratjon, variatjon. 21 Killen
från grannön har inga belägg på tj > sj.22 Tjejerna säger konsekvent tjärhamn i
20
Den tjej som har flest frikativa i-förekomster (50) har nästan lika många standardförekomster
(47). Liknande i-fördelning har den tjej som har flest traditionella drag (39–31). Tre av infor
manterna har fler standard- än dialektförekomster. I gruppen som helhet är dock frikativt i-uttal
vanligare än standarduttal. Fördelningen dialekt–standard för långt frikativt y liknar ovan beskrivna
för i, men beläggen är betydligt färre.
21
Hos flera av de äldre skärhamnsinformanterna, som alltså inte ingår i redovisningen, finns ganska
många belägg på sammanfall av sj-ljud och tj-ljud. Med en 25-årig informant förs en diskussion
där hon berättar att hon som barn och tonåring hade svårt att skilja på tj- och sj-ljud. I ett telefon
samtal där hon skulle uppge sitt telefonnummer uppstod problem då hon angav sjusju ’27’ som en
del av numret. Den som lyssnade uppfattade det som 7–7. Se också Svahn 2013.
22
Flera informanter knyter uttal tj > sj just till ”öarna” i närheten av Skärhamn. Därför är det kanske
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sina sammanlagt 15 belägg på ortnamnet. De tycks ha kategoriskt bruk initialt,
men den ena säger såväl männitja som mänsjor.23 Båda har också enstaka exempel
av sj-ljud för tj-ljud: sjörn ’Tjörn’ och sjänt ’känt’.
Ingen av ungdomarna har långa bohus-u men de har enstaka belägg på korta,
bl.a. i skogsmulle, buss samt i namnen Tubbeskolan och Stenungsund. Tre infor
manter har ett belägg vardera på långt ä > e, t.ex. greva ’gräva’.
Alla utom Mattias har minst 20 belägg på långa frikativa i och nästan lika
många på långa frikativa y. Informanterna har också alla 1–3 förekomster av
kort frikativt i – bl.a. min och kompisar – men ingen har något kort frikativt
y. Mattias är speciell såtillvida att han trots många traditionella varianter inte
använder vare sig långa eller korta frikativa i eller y utom då han vid ett tillfälle
citerar äldre dialekttalare och använder ett kort frikativt i och strax efteråt
återanvänder uttalet i ordet sist.
7.1.1.3 Stenungsund – 55+
80-årige Bengt har belägg på sju olika traditionella bohuslänska varianter och
Per-Ingvar på sex. Bengt har långt bohus-e, t.ex. vet, och spetsigt bohus-u i bud,
hus, jul, natur, ute. Dessa båda varianter saknar Per-Ingvar som däremot har
ett belägg på långt ä > e i gres. Båda har kort bohus-u, Per-Ingvar dock endast i
ortnamnen Uddevalla och Orust. Bengt har ganska många dialektförekomster,
bl.a. köttbullar, skulle, buss och skjuss, men antalet standardförekomster är fler.
Bengt har kort frikativt y i tyst, fyllt, och kort frikativt i i sill, makrill, inte, finns,
javisst, stim, timma, min, Kristina, taxi, faktist, rolit.24 Han växlar i uttalet av kort
i och säger t.ex. fisk både med frikativt i och med standard-i (och feska med
sänkning av kort i > e, se 7.1.2.3). Per-Ingvar har kort frikativt i i min, industrin
och rolit men inte kort frikativt y. Båda har mer eller mindre kategoriskt bruk
av långa frikativa i och y.

lite märkligt att just informanten från en av öarna är den som inte har några belägg. Den infor
mation vi fick om de båda skärhamnskillarna var att de uppfattades som mycket dialektala. I vår
inspelning är det dock i betydligt högre grad hos den andre killen de dialektala varianterna på
träffas. Här hade det varit på sin plats med en egeninspelning för att jämföra graden av dialektalitet
i intervjun och vid andra tillfället. En sådan har vi dock inte.
23
Hon säger branschen och lunchen med sj-ljud. Av exemplen kan det se ut som om sj-ljudet bibe
hålls efter konsonant. För att veta om detta är någon typ av regel i distributionen behöver man
undersöka ett större material.
24
Uttalet i detta ord med kombinationen tjockt l och frikativt kort i samt en speciell prosodi gör
att Bengt i ordet rolit låter mycket bohuslänsk. Per-Ingvar har samma uttal.
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7.1.1.4 Stenungsund – 55−
Gruppen äldre 2000-talsinformanter under 55 år har ganska få traditionella
bohuslänska varianter. Förutom långa frikativa i och y har en informant ett
kort bohus-u i ett ortnamn, Munkedal. Kristina, som är den som vi har mest
inspelat tal av, har knappt 50 långa frikativa i och ca 15 standard-i, och knappt
10 frikativa långa y men färre än 5 standard-y. Männen i gruppen har liknande
fördelningen av frikativa uttal men de säger mindre och beläggen är därför
färre.
7.1.1.5 Stenungsund – ungdomar
Då vi gjorde inspelningarna uppmärksammade vi knappast att de unga infor
manterna i Stenungsund hade traditionella drag; vi tyckte att de lät göteborgska.25
Vid excerperingen kunde dock några traditionella varianter beläggas om än
med mycket få förekomster.
Elva av de tolv informanterna har mellan en och fyra olika varianter. Fem har
belägg på kort bohus-u i bl.a. unga, ungdomar och buss.26 En tjej från Tjörn har
ett kort frikativt y i ordet tyvärr, som återkommer flera gånger. Kort frikativt i
har en stenungsundstjej och en tjörnkille i pizzerier och riktit. Långa frikativa i
har alla utom en. Färre har frikativt y men det beror sannolikt på att variabeln
inte förekommer lika ofta.

7.1.2 Traditionella bohuslänska varianter
gemensamma med västgötska

Ett flertal traditionella varianter har bohuslänskan och västgötskan gemensamt.
En del av dessa finns också i fler svenska dialekter medan andra kan betraktas
som traditionella götamålsdrag. För oss är det i detta sammanhang dock viktigast
att de är gemensamma för bohuslänska och västgötska.
Några informanter har enstaka morfogrammatiska drag i sin varietet. Fyra
fonologiska drag behandlas också i denna grupp, sl > schl, tjockt l, långt slutet ä
och ö framför r. (De finns alla beskrivna i kapitel 3.) Bruket i de olika grupperna
presenteras i tabell 58.

Vi hörde förvisso att informanterna har gott om frikativa långa i och y. Men detta har de ju
gemensamt med många andra ungdomar både i Göteborg och på andra ställen i landet. I vår
genomgång av bohuslänska har vi ändå valt att kategorisera dessa drag som traditionellt bohus
länska, se 7.1.1.
26
Ungdomarna med bohus-u är från Spekeröd, Ödsmål, Skärhamn och Rönnäng. Ingen som bor i
Stenungsund har det, vilket kan innebära att det är en lantlig variant.
25
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Antal som
har varianter
(max 34)

Stenungsund
gymnasister
(12)

Stenungsund
äldre 55−
(4)

Stenungsund
äldre 55+
(2)

Skärhamn
gymnasister
(4)

Bohus-, och
västgötavarianter
Kongruensböjda
adjektiv
Kongruensböjt
en, ingen
Trad. pronomen
mi, ho, en
Traditionell
substantivböjning

Uddevalla
gymnasister
(12)

Tabell 58. Traditionella bohuslänska varianter gemensamma med västgötska

1

1

2

2
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1

1

2
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1

1

2

3

7

schl

7

tjockt l

8

[øːr]

10

[ɛːr]

3

2
2
3

(1)a

2

9 (10)
12

2

1

13

2

4

12

Den från Västerbotten inflyttade killen i Stenungsund har ett schl-belägg men det troliga är att detta är
ett drag som han tagit med sig från Robertsfors där han tidigare bodde. Uttalet har i OSDs verifierats
från bl.a. Bygdeå, ca 10 km söder om Robertfors, i ord som schlarve ’slarva’, schlute ’sluta’, schlepa ’släpa’.

a

Morfogrammatiska varianter
Det finns ett fåtal fall av genuskongruensböjda former hos ett par informanter,
en maskulin adjektivändelse, ett par femininböjda artiklar ena ’en’, det negerande
indefinita pronomenet inga ’ingen’ och possessivpronomenet mi ’min’. Den
äldste informanten har belägg på ho ’hon’ och en ’man’. Pronomentet en finns
hos ytterligare några informanter. Dessutom har fem informanter något eller
några traditionellt böjda substantiv.27
sl > schl
Björseth (1946:43) redovisar schl som den variant som oftast förekommer för
sl både i uddljud och inljud i Ödsmål, t.ex. schluss ’sluss’ (s. 126), feschlete=fislot
’tunt, dåligt’ (s. 193), örschla ’yrseln’ (s. 154). Dialektvarianten finns belagd hos
flertalet uddevallaungdomar men i övrigt endast hos de båda 55+informanterna
i Stenungsund.

Några av dessa varianter skulle också kunna finnas i äldre göteborgska och hade kunnat placeras i
7.1.3 (se Andersson 1994:282). Här har de betraktats som götamålsformer eftersom man får räkna
med att de kommit till Göteborg med inflyttare från omgivande landskap.

27
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Tjockt l
Tjockt l är ett drag som finns i många svenska dialekter, dock ej i göteborgskan.
Det finns belagt hos ungdomarna i Uddevalla och Skärhamn och hos 55+ i
Stenungsund.
Långt slutet ä framför r och långt slutet ö framför r
I litteraturen rörande traditionell bohuslänska nämns inte att långt ä och långt
ö framför r uttalas slutet. Men detta framgår inte heller av beskrivningar av
äldre västgötska eftersom varieteter i äldre litteratur ofta beskrivs mot bakgrund
i avvikelser från ett fornsvenskt (eller i alla fall äldre) system och inte utifrån
avvikelser från en standardvarietet. I äldre svenska var slutet uttal av dessa långa
vokaler snarast regel (se Wessén 1969 § 157 och 3.3.25). Ser man närmare på
Björseths beskrivning av långt ö-uttal framför r i Ödsmål finner man att samma
landsmålstecken användes som vid t.ex ös: ø (1946:143ff ). För långt ä används
ett och samma landsmålstecken, æ, både framför r och andra konsonanter (s.
195ff ). Således kan man dra slutsatsen att slutet ä och ö framför r förekommit
också i äldre bohuslänska.
Slutet ö framför r förekommer ganska ofta i Uddevalla men i övrigt endast
hos några äldre stenungsundsbor. Slutet ä framför r finns i fler grupper. Endast
de unga stenungsundarna har inga belägg alls.
7.1.2.1 Uddevalla – ungdomar
En uddevallainformant har två morfogrammatiska drag: pronomenet en och
bestämd pluralform repena. Denne och ytterligare två informanter har belägg
på samtliga de fyra fonologiska varianter som räknats till gruppen varianter
gemensamma för bohuslänska och västgötska.
Sju informanter har belägg på schl, t.ex. schlappa, schläkt, schlafsa, schläpp, schlag.
Alla som har fler än ett belägg på variabeln växlar med standardvarianten. En
informant har både schläkt och släkt och en annan både bohuschlänska och bohus
länska.
Åtta av informanterna har belägg på tjockt l, fem killar och tre tjejer. En kille
har många belägg och nästan kategoriskt bruk medan de andra har 1–3 belägg
vardera. Exempel är juL, skoLan, ibLann, fLänger, pLugga, gamLa, dagLien,
StockhoLm, foLk, fuLt, sjäLv. Killen med nästan kategoriskt bruk har också
tjockt l i oL ’ord’. Även en tjej säger oL. Dessutom har hon tjockt l i junkturen
föLe ’för det’.28
De båda som var sin gång säger oL ’ord’ är de som har flest olika traditionella varianter, tretton
respektive tolv. Tjejen bor på landsbygden i Hogstorp strax utanför Munkedal och killen har vuxit
upp i norra Bohuslän.

28
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Hela tio informanter har minst ett belägg på slutet ö framför r, de flesta flera.
Däremot har endast tre slutet ä framför r.
7.1.2.2 Skärhamn – ungdomar
Mattias, som redan tidigare redovisats ha många bohuslänska drag, har också en
traditionell pronomenform i mi och traditionell substantivböjning. Annars har
skärhamnsungdomarna få varianter i gruppen gemensamma för bohuslänska
och västgötska. Båda tjejerna har var sitt belägg på tjockt l, den ena i kLockan,
den andra i skoLan. Den ena växlar i samma yttrande med standard: de ä ju
TubbeskoLan å dä gå ju förskolan men i Bleketskolan… Tre har slutet ä framför
r, t.ex. i hä:rlit, affä:r, hä:r, dä:r, nä:r, lä:rarna. Flest förekomster har killen från
grannön.
7.1.2.3 Stenungsund – 55+
80-årige Bengt har ganska många olika morfogrammatiska drag och Per-Ingvar
enstaka förekomster. Bengt har en traditionell adjektivböjning i predikativ
ställning, alerter, och några belägg på ho ’hon’ och en ’man’, kongruensböjt en och
ingen framför feminina ord, i e tavvla, e villa och inga orning. Också Per-Ingvar
har ett exempel: e vecka. Traditonell plural substantivböjning har båda, t.ex. i
tösera, kalasena, husena och barna. (Se 3.3.9 ang. barna.)
Bengt växlar i bruket av schl och sl, men dialektvarianten förekommer oftare än
standardvarianten i t.ex. avschlutning, schläkt, schlant. I ett yttrande används såväl
dialekt- som standardvarianten: de sluta vi ju mä…när…ja de schluta vi la mä.
Också Per-Ingvar har belägg på schl, t.ex. schlumpen, utschlätning, bohuschlänska.
Möjligen har Bengt inte kategoriskt bruk av tjockt l men dialektbeläggen
är många, bl.a. fLytta, bLir, ibLann, skoLa, spannmåL, föLjt. Han har också ett
tjockt l vid junktur påståLe ’påstår de’. Per-Ingvar har några belägg på tjockt l,
bl.a i roLit, tavLa, uppbLandat och skoLer.
Båda 55+informanterna har flera belägg på långt slutet ä framför r, bl.a.
militär, här, där, ungefär, affär. De har också enstaka exempel på långt slutet ö
framför r, t.ex. köra.
7.1.2.4 Stenungsund – 55−
Inom gruppen 55− i Stenungsund använder tre informanter enstaka traditio
nella pluralformer, t.ex. hästa ’hästar’, årena, bergena och kalasena. En man har
feminin bestämd form tösa ’tösen’. Pronomenet en är också belagt en gång.
Få av de övriga traditionella varianterna som är gemensamma för bohuslänska
och västgötska finns belagda hos de stenungsundsinformanter som är under 55
år. Långt slutet ö framför r förekommer hos en av informanterna, hör. Däremot
har samtliga belägg på långt slutet ä, t.ex. i här, nära och järnväg.
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7.1.2.5 Stenungsund – ungdomar
Det är intressant att konstatera att gymnasisterna i Stenungsund inte har några
av de varianter som den traditionella bohuslänskan har gemensamt med väst
götskan eller andra dialekter, men som inte finns i göteborgskan.

7.1.3 Traditionella bohuslänska varianter gemensamma
med västgötska och göteborgska

Tre fonologiska och två lexikala traditionellt bohuslänska varianter gemen
samma med både västgötska och göteborgska behandlas i detta avsnitt
(tabell 59). Varianterna är kort i > e, kort y > ö och kort o > ô, samt de båda orden
la och änna (alla finns beskrivna i kap. 3).
Kort i > e och kort y > ö
Sänkning i > e och y > ö behandlas i 3.12 som västgötavarianter. Båda hör också
till traditionell bohuslänska (Kvillerud 1999:86). Dessutom tas de upp i litteratur
som beskriver göteborgska (Björseth 1958:6f, 10, Holmberg 1976:11, 14). Inom
alla grupper finns åtminstone någon som har belägg på i > e medan y > ö inte är
lika ofta belagt, vilket är förväntat då variabeln inte förekommer lika frekvent.
Kort o > ô
Kort o > ô behandlas i 3.3.18 som ett traditionellt västgötskt drag men finns
också i bohuslänska dialekter (Björseth 1946:96). Varianten tas dessutom upp
i beskrivningar av göteborgsdialekten (Björseth 1958:10, Holmberg 1976:17).
Kort o > ô förekommer i alla grupper.
la och änna
Både la och änna är belagda i vårt bohuslänska material. Rietz (846b) uppger
bl.a. Bohuslän som proveniens för båda orden. De brukar också anses vara tradi
tionellt västgötska (se 3.3.4, 3.3.23, 4.1.1 och 4.1.2) men finns också i göte
borgska. Björseth (1956:40, 43) skriver att både la och änna anses vara karak
tärisktiskt för göteborgsspråket, se också Holmberg (1976:45, 48, 53). Dessa
ord förekommer dock inte i alla inspelningar och kan inte på samma sätt som
fonologiska drag användas för att beskriva förändring och spridning.
7.1.3.1 Uddevalla – ungdomar
Tre olika varianter finns någon gång belagda i Uddevalla. Fyra informanter har
ett eller några belägg på kort i > e, bl.a. legger, tell och te ’till’. Nio informanter har
ett eller flera belägg på ô, framför allt i nôn(-ting/-stans) ’någon(-)’, nôt ’något’,
sônt ’sådant’, sônna ’sådana’, ôm ’om’ men också i fôlk och i ortnamnen Göttebôrg
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2

2

Antal som
har varianter
(max 34)

Stenungsund
äldre 55−
(4)

1

Stenungsund
gymnasister
(12)

Stenungsund
äldre 55+
(2)

y>ö

Skärhamn
gymnasister
(4)

Bohus-, västgötaoch göteborgsvarianter

Uddevalla
gymnasister
(12)

Tabell 59. Traditionella bohuslänska varianter gemensamma med västgötska och göteborgska
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4
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5
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2
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3
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12

1

3

8
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2

2

och Trôllhättan. Ingen av informanterna har belägg på la men två säger änna.
En tjej använder änna hela åtta gånger i intervjun. (Ett belägg på la förekommer
i en egeninspelning, se kap. 9.)
7.1.3.2 Skärhamn – ungdomar
Samtliga fem olika varianter finns belagda hos ungdomarna i Skärhamn. Sänk
ning av kort y > ö har endast Mattias i stöcken. Han har därtill två belägg på kort
i > e i slepper och te ’till’. Också en av tjejerna har några belägg på te. Kort o > ô har
samtliga informanter flera eller ganska många belägg på, t.ex. dôm, nôn(-stans,
-ting), sônt, sônna, sômmarn, kôrv. Två informanter har dessutom belägg på la, en
kille har över 20 belägg. De båda killarna har också förekomst av änna.
7.1.3.3 Stenungsund – 55+ och 55−
Eftersom det inte är några större skillnader mellan de äldre informantgrupperna
i Stenungsund behandlas de här tillsammans. Alla de olika fonologiska varianter
som grupperats som såväl bohuslänska som västgötska och göteborgska före
kommer.
Bengt har många belägg på de tre fonologiska varianterna, t.ex. y > ö i möcke,
i > e i geft, setter, rekti, feska (jfr frikativt i i fisk 7.1.1.3) och o > ô i skôj, tôlv. Ytter
ligare två män har belägg på fyra drag, bl.a. i körka ’kyrka’, möcke, böggt, stöcken;
feck, rekti, vell, legga; nônting, nôt, sônna, pôjka; la. Den ene av dessa är den ende
i gruppen som också använder änna.
De övriga tre informanterna har två eller tre olika varianter. Två män har båda
fler förekomster än kvinnan. Hon skiljer sig t.ex. från männen genom att endast
ha ett belägg på varianten o > ô där männen har 8 respektive 5. Eftersom dessa
två män tillsammans talar betydligt mindre än vad kvinnan gör blir skillnaden
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ganska påtaglig.29 Exempel på varianterna är geck, velle, tebaka; dôm, pôjk, tôrget,
göttebôrska, göttebôrgare och la.
7.1.3.4 Stenungsund – ungdomar
Fyra olika varianter finns belagda hos stenungsundsungdomarna. Det handlar
dock om ganska få förekomster. Flest varianter har en tjej från Spekeröd, strax
sydöst om Stenungsund. Hon är den enda som har i > e en gång i te. Dessutom
har hon o > ô i sônt och både la och änna. Ytterligare tre tjejer och en kille
använder någon gång o > ô i Götebôrg, göttebôrgare, nôtt, nônting. Fem har något
belägg på la och tre något av änna.

7.1.4 Sammanfattande diskussion

En uppenbar skillnad mellan informanterna i Uddevalla och Stenungsund–
Tjörnområdet är att ingen i uddevallainspelningarna låter göteborgsk men att
alla i det södra området, oavsett hemort och ålder, gör det. Uddevallainforman
terna som alltså inte har inslag av göteborgsk prosodi har ganska många rent
bohuslänska varianter i sin varietet men också flera varianter som traditionell
bohuslänska har gemensamt med västgötskan. Stenungsundsungdomarna som
låter göteborgska har, med undantag för långt frikativa i och y, däremot få rent
bohuslänska varianter och därutöver endast varianter som bohuslänskan har
gemensamt med göteborgska. Av de varianter som klassificerats som gemen
samma för bohuslänska och västgötska har stenungsundsungdomarna alltså
inga belägg alls. Detta tyder på att traditionella götamålsvarianter, som torde
ha haft större regional utbredning under åtminstone 1950–60-talet, tenderar att
försvinna om de inte också finns i göteborgskan.
Så är t.ex. långt slutet ä framför r belagt i alla grupper utom hos stenung
sundsgymnasisterna. Dessa har heller aldrig slutet ö framför r. Denna variant
finns inte heller bland skärhamnsungdomarna men vi har noterat den bland
äldre informanter som vi spelade in där. Tio av tolv informanter i Uddevalla har
belägg på långt slutet ö framför r. Också varianten schl av sl bör ha haft liknande
utbredning. Den finns i Uddevalla och bland 55+informanterna i Stenung
sund. Det ska också nämnas att dessa finns bland äldre informanter i Skärhamn
även om vi inte här redovisar en sådan grupp. Bland gymnasisterna i Skärhamn
finns de däremot inte. Tjockt l är belagt hos två tredjedelar av informanterna
i Uddevalla, nästan alla har fler än ett belägg och en kille använder i princip
genomgående tjockt l. Två av skärhamnsungdomarna har var sitt belägg. I
29
Om detta speglar en mera allmän könsskillnad kan naturligtvis inte dessa få informanters bruk
ge svar på, möjligen antyda.

182

Stenungsund har de båda 55+arna många tjocka l men 55−informanterna har
inte ett enda belägg och inte heller ungdomarna.
Om man bortser från de lexikala varianterna la och änna, som inte regel
bundet uppträder i allt intervjumaterial, är de varianter som klassificerats som
gemensamma för bohuslänska, västgötska och göteborgska någon gång belagda
i samtliga grupper. Förvisso förekommer sänkningen i > e ganska sällan men
belägg finns åtminstone hos någon informant i varje grupp. Samtliga 55+ och
55−informanter i Stenungsund har minst ett belägg. Dessutom finns ganska
många belägg på o > ô i varje grupp. Varianterna y > ö och i > e verkar av materialet
vara på tillbakagång medan o > ô används oftare bland ungdomarna i området.
Samma tendens såg vi bland de västgötska ungdomarna.
En tydlig likhet bland informanterna i hela det bohuslänska materialet är
bruket av långa frikativa i och y; de är vanliga över hela området och i alla
åldersgrupper. Eftersom dessa varianter sammanfaller dels med en göteborgsk
ungdomsvarietet, dels med vad som kan betraktas som högstatusuttal som all
mänt sprider sig i Sverige är det inte alls märkvärdigt att varianterna visar sig
vara resistenta. Man kan sannolikt här se att en omtolkning av dragens status
skett och att de därmed bevaras också i en dialekt i förändring (se Svahn 2013
och där anförd litteratur).
Förutom frikativt långt i och y är det bara kort bohus-u av de övriga rent
bohuslänska varianterna som är belagt i alla grupper, visserligen främst i ort
namn men inte sällan också i bl.a. ordet buss. Kort frikativt i förekommer också
över hela området men inte i alla grupper. Det är dock tydligt att frikativa korta
i och y inte är särskilt vanliga i dagens språkbruk. Medan de långa snarare är
regel är de korta frikativorna undantag. De tycks dessutom främst dyka upp i
Uddevalla och hos 55+ samt oftare hos ungdomar med bostadsort på landet än
hos de som bor inne i Stenungsund. De informanter som har belägg har sällan
fler än ett eller ett par. 80-årige Bengt har dock förhållandevis många.
Då en variant endast finns i Uddevalla och bland 55+ i Stenungsund kan
detta tyda på att varianterna tidigare haft ett större utbredningsområde men
att de bland de yngre generationerna konkurrerats ut av göteborgska varianter.
Långt bohus-u finns t.ex. någon gång hos hälften av uddevallaungdomarna
och båda 55+ i Stenungsund använder uttalet. De övriga grupperna har istället
belägg på ett långt göteborgskt u-uttal (se 7.2.3).
Man bör också uppmärksamma att vissa varianter som helt försvunnit i
Stenungsund fortfarande finns i Uddevalla och Skärhamn, t.ex. några fall av
förmjukning. Två informanter i Uddevalla har var sitt belägg på t > d och tre av
de fyra skärhamnsungdomarna har sammanlagt fem belägg på t > d och k > g.30
30

En mycket dialektal medelålders kvinna i Skärhamn har många belägg på såväl långt bohus-u
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I Skärhamn och Uddevalla finner man dessutom sammanfall av tj-och sj-ljud.
Detta tycks högst levande i Skärhamn med många förekomster medan endast
två uddevallainformanter har var sitt belägg; båda exemplen avser sj-ljud för tjljud. Det omvända fallet är det vanligaste i Skärhamn men båda förekommer.
Sannolikt är sammanfallet av tj- och sj-ljud i Skärhamn identitetsskapande och
ska ses som en dialektmarkör, dvs. ett mer eller mindre medvetet uttal för att tala
om att man kommer från västra delen av Tjörn, se Svahn 2013.
Struktureringen i rent bohuslänska varianter, varianter gemensamma för bo
huslänska och västgötska samt varianter gemensamma för bohuslänska, väst
götska och göteborgska bidrar till att åskådliggöra olika förändringstendenser.
De stenungsundska ungdomar som framför allt uppvisar traditionella drag
som också finns i göteborgskan är också den grupp som har flest göteborgska
varianter över huvud taget. De flesta av dessa är nya drag som redovisas i nästa
avsnitt.

7.2 Nya varianter
Det bohuslänska materialet innehåller betydligt fler nya drag än det västgötska
och det rör sig om åtminstone tre olika typer av varianter: sådana som vi
betraktar som nya standardvarianter, nya urbana varianter och sådana som tycks
komma från göteborgskan. De nya standard- och urbana varianterna är, med
undantag för frikativt i och y, desamma som redan beskrivits i 5.2, och således
desamma som vi funnit i det västgötska undersökningsområdet. Dessa tas upp
i avsnitt 7.2.1, och i avsnitt 7.2.2 beskrivs ett antal varianter som vi bedömt
komma från en göteborgsk varietet. För att ge dessa en ram ges dessutom en
kortare beskrivning av göteborgskan i och utanför Göteborg.

7.2.1 Nya standardvarianter och urbana varianter

I det bohuslänska materialet finns tre nya standardvarianter och två urbana
varianter. Det handlar om samma varianter som i det västgötska materialet med
undantag för frikativt i och y. (Se kap. 5.) Tabell 60 redovisar hur många av infor
manterna inom de undersökta informantgrupperna som uppvisar respektive
drag någon gång i fallande ordning. 55+informanterna i Stenungsund saknar
belägg på dessa nya varianter och tas inte alls upp i detta avsnitt.
som spetsigt långt e; hon har också förmjukning av k > g, t > d och p > b. Detta stöder ett antagande
att flera av varianterna tidigare varit allmänna över ett större område.
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Stenungsund
äldre 55−
(4)

Stenungsund
gymnasister
(12)

Antal som
har varianter
(max 34)

2

3

0

1

8

14

u-haltigt kort ö

2

4

0

2

5

13

ej > ij

0

0

0

1

4

5

Frikativt r

1

1

0

0

3

5

Öppet långt ä

0

1

0

0

2

3

Skärhamn
gymnasister
(4)

Öppet långt ö

Språklig variant

Uddevalla
gymnasister
(12)

Stenungsund
äldre 55+
(2)

Tabell 60. Antal informanter som använder respektive ny variant

De olika nya varianterna presenteras nedan i samma ordning som i tabell 60
(öppet långt ä och ö redovisas dock tillsammans).
Öppet långt ö och ä
De öppna långa ö- och ä-ljuden, [œː] respektive [ӕː], beskrevs i 5.1.1, där det
konstaterades att öppnandet av ljuden även i andra positioner än framför r
verkar vara nya standardvarianter. Figur 8 respektive figur 9 i bilagan illustrerar
varianterna. Sammanlagt 14 informanter i Stenungsund, Skärhamn och Udde
valla använder långt öppet ö. Bruket av långt ö här liknar bruket i det västgötska
materialet. Däremot har inte det öppna ä-ljudet noterats i samma utsträckning
i det bohuslänska materialet. Endast tre informanter använder det i Stenung
sund- och Skärhamnsområdet och ingen i Uddevalla, jämfört med 20 av 69 i
Västergötland där det är den vanligaste nya varianten.
U-haltigt kort ö
I avsnitt 5.1.3 beskrevs u-haltigt kort ö [ɵ], och varianten där antogs vara ett nytt
standarddrag snarare än ett göteborgskt drag. Som framkommer av tabell 60 har
det u-haltiga korta ö-ljudet noterats hos informanter i alla de undersökta grup
perna utom hos 55+informanterna. Sammanlagt har 13 informanter varianten.
Draget är vanligare i det bohuslänska materialet än i det västgötska, framförallt
i Stenungsund–Tjörnområdet. Det kan bero på att varianten sprider sig från
Göteborg, även om vi alltså inte betraktar varianten som ett göteborgskt drag.
Urbana frikativa varianter
Som nämndes ovan redovisas inte bruket av långt frikativt i och y i det här
avsnittet eftersom vi i det bohuslänska materialet valt att betrakta dem som
traditionellt bohuslänska drag, till skillnad från i det västgötska där detta frika
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tiva uttal anses vara nytt (se 7.1.1, 5.2). De två andra frikativa varianter som
också undersöktes i Västergötland, frikativt r, ungefär [ʐ], och [ɛi] uttalat [ɨːj],
betraktar vi som nya urbana drag (se 5.1.4 och 5.1.5).
Frikativt r används av fem informanter, samtliga ungdomar. Varianten [ɨːj]
(tjijen ’tjejen’) finns belagd hos en äldre informant och fyra gymnasister i
Stenungsund. Det innebär att ij är vanligare i det bohuslänska materialet men
att det frikativa r-ljudet används av fler informanter i det västgötska materialet.
7.2.1.1 Uddevalla – ungdomar
I Uddevalla finns endast tre olika nya varianter belagda med enstaka före
komster hos tre informanter. Av de fem tjejer och sju killar som spelats in är
det endast tre tjejer som någon gång använder ett nytt drag. En informant har
belägg på u-haltigt kort ö i ordet burja. Det har även en annan informant som
också har ett belägg på öppet långt ö i ordet söka. Ytterligare en informant har
två belägg på frikativt r i ordet roligt.
7.2.1.2 Skärhamn – ungdomar
I Skärhamn finns fyra av fem nya varianter belagda (ingen har belägg på frikativt
ij-uttal) och de fyra skärhamnsgymnasisterna använder mellan en och tre nya
varianter vardera. Samtliga har u-haltigt kort ö i t.ex. furst, burja och durrn. Tre
har belägg på det öppna långa ö-ljudet i ord som inköpare, behöver, över, grön,
ön och rödspätta. En informant har belägg på öppet långt ä i nät, lägenhet och
kläder och en annan har frikativt r i ord som farfar, marknadsföring, jobbar och
Rönnäng. Jämfört med Uddevalla har alltså skärhamnsungdomarna betydligt
fler belägg på de nya standard- och urbana varianterna.
7.2.1.3 Stenungsund – 55−
Bland 55−informanterna påträffas få belägg på nya standard- och nya urbana
varianter, sammantaget en handfull förekomster av öppet långt ö (i t.ex. över och
köpa), frikativt ij (i sija ’säga’ och tjijen ’tjejen’) och u-haltigt kort ö (i t.ex. durr).
7.2.1.4 Stenungsund – ungdomar
Samtliga fem nya standard- och urbana varianter finns belagda hos stenung
sundsgymnasisterna. Två informanter har inga belägg på någon av varianterna,
men de övriga har mellan en och fyra olika varianter vardera.
Åtta informanter har belägg på det öppna långa ö-ljudet i ord som köket,
jättenervös, söker, öva, bergsmiljö och Stillingsön. Fem informanter har u-haltigt
kort ö i ord som fursta, furti och burjan och två har belägg på det långa öppna
ä-ljudet i bl.a. äter.
De frikativa dragen finns belagda hos sex informanter. Fyra informanter har
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belägg på ij, t.ex. i orden sija ’säga’ och tjijer ’tjejer’, och tre har frikativt r i ord
som göteborgare, pratar, riktigt och åker.

7.2.2 Göteborgska varianter

De nya varianterna som vi benämner göteborgska finns endast i Stenungsund–
Tjörnområdet och vi kopplar dessa till spridningen av göteborgskan utanför
Göteborg. För att tydliggöra vårt val att definiera dem som göteborgska ges här
en beskrivning av vad vi menar med göteborgska och vad man vet sedan tidigare
om dess spridning. Därefter presenteras de olika varianterna.
I Göteborg har det inte funnits en enhetlig göteborgska som alla göteborgare
talat. Snarare kan man tala om (åtminstone) två typer av göteborgska som låter
lite olika.31 Björseth (1958), liksom Holmberg (1976), skiljer t.ex. på göteborgs
dialekten och Göteborgs lokala riksspråk. Det verkar också som om båda typerna
av göteborgska sprider sig och den göteborgska som idag talas i Stenungsund–
Tjörnområdet består av språkdrag som av Björseth beskrivs dels som typiska
för göteborgsdialekten (drag som å-haltigt långt a, göteborgskt långt ö, ö-haltigt
kort u, ej > aj, harre ’herre’ liksom avsaknad av supradentaler), dels som Göte
borgs lokala riksspråk (t.ex. långt göteborgskt u, se vidare nedan samt figur 11 i
bilagan).32 När göteborgskan sprider sig längs västkusten är det dock inte bara
enstaka språkdrag som sprids, utan snarare flera språkdrag som gemensamt kan
betecknas som varieteten göteborgska. Många av våra informanter låter helt
enkelt mer eller mindre som om de kom från Göteborg.
Göteborgska är enligt Andersson & Ralph (1986:26–29) och Andersson
(1994) en relativt ung dialekt och först under de sista decennierna av 1800-talet
börjar den varietet som vi idag kallar göteborgska ta form. Göteborg ligger i
Västergötland och gränsar till Bohuslän i norr. Vissa språkliga drag är därför
gemensamma för göteborgskan, västgötskan och bohuslänskan, t.ex. kort i > e,
kort y > ö, kort o > ô liksom dialektala ord som la och änna (se 7.1.3). Andra
språkliga varianter finns både i bohuslänskan och göteborgskan, t.ex. frikativt
långt i och y (se 7.1.1).
En del varianter har göteborgskan också gemensamt med traditionell stock
holmska. T.ex. finns å-haltigt a-ljud och assimilation av supradentaler traditio
nellt både i Göteborg och Stockholm (Björseth 1958:12, Ståhle [1975] 1981:85
31
Naturligtvis är det också så att alla som talar göteborgska, oavsett om det är i eller utanför Göte
borg, inte gör det i samma grad: talare kan låta mycket göteborgska, ganska göteborgska eller rätt
så utjämnat göteborgska.
32
Huruvida man i dagens Göteborg kan göra samma indelning som Björseth gör vore intressant
att fördjupa sig i, men detta ligger utanför ramen för denna undersökning.
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och Kotsinas 1994:108. Se även Öqvist 2010). När de påträffas i Bohuslän får
vi dock anta att de i första hand spridit sig från den traditionella göteborgskan,
inte den traditionella stockholmskan. I avsnitt 5.2 resonerades på sätt och vis
omvänt när det gällde de frikativa urbana varianter som förekommer i både
Göteborg och Stockholm. Där antogs att de frikativor som finns på båda
platserna snarast kan betraktas som urbana drag och att de inte spridits från
göteborgskan (men inte omöjligt från Göteborg) när de påträffas hos enskilda
informanter i delar av Västergötland.
Anledningen till det till synes motsägelsefulla resonemanget är att det rör
sig om två ganska olika uppsättningar språkliga drag med olika social prestige:
å ena sidan de frikativa dragen, å andra sidan de å-haltiga långa a-ljuden och
assimilation av supradentaler. Där de frikativa ljuden förknippats med social
prestige och högre socialgrupper i storstäder har det å-haltiga a-ljudet och
assimilation snarare förknippats med lägre prestige (se Björseth 1958, Ståhle
[1975] 1981, Kotsinas 1994 och Andersson 1994:285). Dessutom är varken
å-haltigt långt a eller assimilation något som verkar förknippas med dagens
stockholmska. Enligt Kotsinas (1994:116f ) är det förra draget ovanligt bland
hennes informanter.
Under första halvan av 1900-talet verkar göteborgskans utbredning ha varit
relativt begränsad till de områden som idag utgör Göteborgs centrum, och i
ytterområden som Askim, Västra Frölunda och Hisingen talades fortfarande
västgötska, förmodligen med inslag av det som idag betraktas som göteborgska
alter
nativt sida vid sida med göteborgska (Svahn, ms 2004).33 Björseth
(1946:235) konstaterar att accent- och satsmelodiförhållandena i det område
i södra Bohuslän som han studerat (Ödsmåls socken) under tidigt 1940-tal
inte tycks påverkat av vare sig göteborgskan eller riksspråket. Han noterar inte
heller någon skillnad mellan äldre och yngre talare. Däremot var det vanligt
med göteborgska sommargäster i området vid denna tid och på så vis kom alltså
lokalbefolkningen i kontakt med göteborgskan (Björseth 1946:246).
Under andra hälften av 1900-talet verkar göteborgskan ha brett ut sig i Väst
sverige. Grönberg (2004:120ff ) har gjort en skattning av huruvida ungdomar
som går i skola i Alingsås låter göteborgska i slutet av 1900-talet. Av 97 infor
manter bedömer hon 8 som standardspråkliga med göteborgska inslag och 14
som västgötska med göteborgska inslag. Ingen bedöms dock som göteborgsk.
33
Det material som Svahns studie baseras på består av intervjuer gjorda i mitten av 1900-talet med
en äldre generation. Alltså är det, som också Svahn påpekar, mycket möjligt att yngre generationer
vid den här tidpunkten börjat använda göteborgska drag och att göteborgska varianter redan
börjat spridas i regionen. Tilläggas bör att de informanter som intervjuats valdes ut i enlighet med
samtidens ideal, dvs. var så traditionellt dialektala som möjligt. Hur som helst fanns alltså en lands
bygdsdialekt vid den här tidpunkten fortfarande i området.
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Framförallt är det informanter som bor i Västra Bodarna och Lerum, som ligger
mellan Göteborg och Alingsås, som har göteborgska inslag. Grönberg har också
undersökt ungdomarnas bruk av en rad språkliga drag som hon bedömer som
göteborgska. Dessa drag har av oss dock bedömts som nya standardvarianter
och urbana varianter. Det framkommer alltså inte i vilken grad informanterna
i Grönbergs studie använder det som vi kallar göteborgska drag, eller hur
göteborgska de låter.
En genomlyssning av material insamlat inom det göteborgsbaserade projektet
Gymnasisters språk- och musikvärldar (GSM)34 i mitten av 1990-talet gör
dock klart att åtminstone ungdomar som bor i Kungsbacka (ca 30 km söder
om Göteborg) låter likadant som de ungdomar som bor i Göteborgs innerstad
och ytterområden.35 En påbörjad studie av Grönvall (ms 2005) visar att dessa
kungsbackaungdomar, som var en grupp killar på yrkesförberedande gymnasie
program, till och med har fler göteborgska varianter än de flesta av ungdomarna
från Göteborg i samma material.
Vi har funnit en rad göteborgska varianter hos de flesta informanter i
Stenungsund–Tjörnområdet och här presenteras hur bruket ser ut hos de 22
informanter som är inspelade i detta område. Tabell 61 redovisar hur många
informanter i respektive grupp som använder de olika göteborgska varianterna.
Eftersom vi inte har funnit några göteborgska varianter i uddevallamaterialet
utgår denna grupp ur redovisningen nedan.36
Nedan beskrivs de olika varianterna i ordning efter hur vanliga de är i mate
rialet (se också tabell 61).
Göteborgsk prosodi
Vid den skattning som gjordes initialt då vi avgjorde hur mycket göteborgsk
prosodi informanterna hade befanns samtliga informanter i Stenungsund–
Tjörnområdet låta göteborgska. Alla är det dock inte genomgående utan kan
också låta bohuslänska, ibland under lite längre samtalssekvenser, ibland endast
i uttalet av vissa ord.
Enligt Bruce & Gårding (1978:219ff ) är det typiskt för den göteborgska
prosodin att en kort betonad vokal är extra tydlig och följs av en extralång kon
sonant tillsammans med en speciell ordaccent (se även Segerup 2003, 2004). På
34
Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och var ett samarbete mellan Institutionen för svenska
språket och Institutionen för musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Se Wirdenäs 2002 för en
beskrivning av projektet.
35
Nilsson använde GSM-korpusen i sin avhandling och är väl förtrogen med materialet (se
Nilsson 2005).
36
En informant har belägg på den göteborgska ordvarianten harregud. Det kan röra sig om en
enstaka lexikal spridning eller dialektstilisering (se 10.4).
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Antal
informanter
(22)

Stenungsund
gymnasister
(12)

Stenungsund
äldre 55−
(4)

Stenungsund
äldre 55+
(2)

Språklig variant

Skärhamn
gymnasister
(4)

Tabell 61. De bohuslänska informanternas bruk av göteborgska varianter

Göteborgsprosodi

4

2

4

12

22

Långt göteborgs-u

4

0

1

9

14

Extra tremulerande r

4

0

3

6

13

å-haltigt långt a

3

2

3

5

13

Långt göteborgs-ö

4

1

2

4

11

ö-haltigt kort u

0

1

0

2

3

ä>a

0

1

2

0

3

Övriga

0

1

2

2

5

Antal olika varianter

5

6

7

7

så vis uppstår det som Bruce (2010:192f ) kallar för den karakteristiska göte
borgska ”snärten”. Dessutom är melodin typiskt göteborgsk genom att talare gör
en tonstigning finalt i yttranden (Bruce 2010:192, Bodén 2010). En sådan final
tonstigning beskriver även Björseth (1958:19) och Holmberg (1976).
Långt göteborgskt u
Långt göteborgskt u uttalas betydligt mer främre än det långa u-ljud, [ʉ̟ː], som
av exempelvis Elert (1989) och Engstrand (2004) beskrivs som det standard
svenska.37 Det göteborgska långa u-ljudet låter också en aning diftongerat och
frikativt. Varianten förekommer i materialet ofta framför dental som i ljud
och ut, men även i ord som nu. Den akustiska realisering illustreras i figur 11 i
bilagan.
Björseth (1958:8) omnämner ett diftongerat långt u och Holmberg (1976:
15f ) beskriver två varianter av långt u som avviker från standard, det ena mer
frikativt och det andra en aning diftongerat. Båda dragen ska framförallt ha
förekommit hos kvinnor i Göteborg. Enligt Grönberg är det u-ljud som hon
kallar diftongerat en novation i Alingsås som sprider sig från, eller åtminstone
via, Göteborg (2004:250f ). Det är dock lite osäkert om Grönbergs beskrivna
Det göteborgska långa u-ljudet är inte att förväxla med det traditionellt bohuslänska långa
u-ljudet, se 7.1.

37

190

u-variant är samma som den som vi diskuterar; i hennes vokalfyrsiding ligger
det diftongerade u-ljudet något längre bak än standarduttalet.
Sammanlagt 14 informanter använder någon gång det göteborgska långa
u-ljudet, framförallt ungdomar i Stenungsund och Skärhamn. Endast en av de
äldre i Stenungsund har belägg.
Extra tremulerande r
Det extra tremulerande r:et är inte tidigare beskrivet i någon större utsträckning,
men Andersson & Ralph (1986:59f ) behandlar det som typiskt göteborgskt.
13 informanter använder extra tremulerande r, sex ungdomar och tre 55−
informanter i Stenungsund och samtliga fyra i Skärhamn.
å-haltigt långt a
Andersson (1994:288f ) beskriver det å-haltiga a-ljudet som göteborgskt med
ett uttal mellan långt a och långt å (se även Björseth 1958:12 och Holmberg
1976:18). Olika talare realiserar varianten olika, en del har ett uttal som ligger
närmare [ɑː], en del ett som ligger närmare [oː]. En del talare realiserar emellanåt
a-ljudet närmast som ett [uː]. I figur 12 i bilagan illustreras hur en och samma
talare realiserar samtliga dessa tre varianter av långt a.
Å-haltigt långt a finns belagt hos 13 informanter. Tre i Skärhamn har belägg.
Samtliga äldre informanter i Stenungsund utom en 55−informant använder
varianten liksom fem av gymnasisterna där.
Långt göteborgskt ö
Traditionellt finns i göteborgskan i vissa ord ett öppet ö-ljud där standard har
slutet, t.ex. gröt, grön, böna, knö och bröte (Björseth 1958:12f, Andersson & Ralph
1987:64ff, Andersson 1994:288). Det uttalas alltså längre bak och mer öppet än
standardspråkligt långt ö-ljud. Vid sidan om detta öppna ö-ljud finns också ett
mer u-haltigt ö-ljud (se Björseth 1958:12f och Holmberg 1976:14f ). Ett långt
göteborgskt ö kan alltså realiseras lite olika, inte så u-haltigt som det standard
svenska u-ljudet [ʉ̟ː], men någonstans mellan u och ô. Dessa ö-ljud skiljer sig
från det långa öppna ö-ljud som här omtalas som en ny standardvariant (se
5.1.1) och illustreras i figur 10 i bilagan.
I dagens göteborgska skiljer man inte alltid på långt ö-ljud enligt det gamla
systemet och det finns också en ljudmässig sammanblandning – det är helt
enkelt väldigt svårt att höra skillnad. Man kan tala om ett ö-ljudskontinuum
där det öppna ö-ljudet ligger i ena ändan och det u-haltiga finns i den andra.
Det är i vårt material vanligare att ljud drar åt det u-haltiga men många belägg
ligger någonstans mittemellan. De användare av ö-ljudet som diskuteras här
bor dessutom utanför Göteborg, och att det göteborgska ö-ljudet realiseras på
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ett sätt i Stenungsund–Tjörnområdet som inte alltid sammanfaller med hur
det realiserats i Göteborg är förmodligen inte speciellt anmärkningsvärt. Här
behandlas således de båda göteborgska ö-ljuden – alltså det öppna i ord som
gröt och det mer u-haltiga – gemensamt. Att exakt utreda vilket ö-ljud som
används i varje enskilt fall är för övrigt inte relevant för vår undersökning och vi
nöjer oss här med att tala om ett göteborgskt uttal av ö-ljudet som alltså ligger
någonstans på skalan öppet ö till u-haltigt ö. Varianten förekommer i materialet
även framför r.
Elva informanter har någon gång belägg på långt göteborgskt ö. Samtliga
gymnasister i Skärhamn har belägg, liksom fyra gymnasister i Stenungsund.
Den ene 55+informanten och två 55−informanter har belägg.
ö-haltigt kort u
Kort u kan i göteborgskan uttalas som ett kort ö, ungefär [œ], så att t.ex. kungen
uttalas köngen. Enligt Björseth (1958:9) är uttalet ganska ungt och kan före
komma i de flesta positioner i ett ord. Han påpekar också att göteborgska barn
på 1950-talet hade svårt att göra skillnad på kort u och ö, och ofta stavade ord
med ö istället för u. Holmberg (1976:16) beskriver varianten som utbredd i
Göteborg. Draget finns inte i omgivande dialekter, men väl på andra platser i
landet; Wenner (2010) noterar t.ex. uttalet i Uppsalaområdet. Möjligen skulle
varianten således kunna kategoriseras som ett urbant drag. Vi har dock tolkat
det som ett göteborgskt drag som sprider sig till Stenungsund–Tjörnområdet.
(Varianten har inte noterats i det västgötska materialet.)
Tre informanter använder någon gång ett ö-haltigt kort u – en 55+informant
och två gymnasister i Stenungsund.
ä > a framför j och r
Kort ä kan framför j i göteborgskan uttalas som kort a, dvs. [ɛj] som [aj], alltså
t.ex. sajer ’säger’ och maj ’mig’. Björseth (1958:11) beskriver draget som typiskt
för göteborgskan, men menar att det är på tillbakagång. Enligt Holmberg
(1976:13) används varianten av personer med utpräglat dialektuttal och han
menar vidare att uttalet framförallt används av män.38
I göteborgskan förekommer också ett a-haltigt uttal av kort ä framför r i vissa
ord, nämligen farja, barg, harregud och harrenadå (Björseth 1958:11 och Holm
berg 1976:13, se även Andersson & Ralph 1986). Vi har i vårt stenungsunds
material funnit detta uttal i ordet marker ’märker’.39
Att det skulle vara ett typiskt manligt dialektdrag är inte säkert, vi har även noterat draget hos
kvinnor (bland annat en kvinnlig informant i Skärhamn som inte diskuteras här).
39
Formerna harregud och harrenadå har vi funnit hos två kvinnor i Skärhamn som inte beskrivs här,
38
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Tre äldre manliga informanter i Stenungsund använder ej > aj. Två av dessa
har också belägg på ordformen marker.
Övriga
Fem informanter använder någon gång även andra drag: ett fonologiskt drag
och några som har det gemensamt att de synes vara lexikala. I göteborgskan
förekommer att det korta o-ljuden i orden mormor och morbror uttalas med
[ɔ], dvs. samma uttal som i verbet morra (se Holmberg 1976:17). Två av våra
informanter i Stenungsund har belägg på varianten. Vi har också noterat itte
’inte’ och gö ’gör/a’, vilka vi uppfattar som göteborgska drag även om vi inte
funnit dem belagda i äldre beskrivningar av göteborgskan (itte nämns dock i
Andersson & Ralph 1987:56).40 Dessa drag finns belagda hos en gymnasiekille
i Stenungsund.
Ett annat göteborgskt drag är dentalt uttal av supradentaler (Björseth
1958:14, Andersson 1994:285), så att ord som fors och barn uttalas foss och
ban (se 3.3.1 där det assimilerade traditionella dialektaltuttalet av supradentaler
i västgötskan beskrivs). Två äldre stenungsundsinformanter i det bohuslänska
materialet använder någon gång draget.
7.2.2.1 Skärhamn – ungdomar
Alla fyra skärhamnsgymnasister låter prosodiskt göteborgska även om de trots
detta har många traditionellt bohuslänska drag (se 7.1). De använder också
flera göteborgska fonologiska varianter. Samtliga har belägg på det extra tremu
lerande r-ljudet i ord som direkt, hundra, bror, grejer, torget och somrarna. Alla
fyra har belägg på det göteborgska långa u-ljudet, t.ex. i utrotningshotad, husen,
ute och nu, liksom det göteborgska långa ö-ljudet i t.ex. levebröd, sjöbod, ö och
överallt. Tre informanter har därtill belägg på det å-haltiga långa a-ljudet i t.ex.
bårer, brå, ståd, håvet och skåldjur.
7.2.2.2 Stenungsund – 55+
De båda 55+informanterna har inslag av göteborgsk prosodi men Per-Ingvar
låter mer göteborgsk och har fler olika göteborgska varianter. Båda har belägg på
å-haltigt långt a men Per-Ingvar har fler, t.ex. bårna, brå och tåg. Han använder
aj för ej och har också belägg på långt göteborgskt ö (bl.a. i hörde och Tjörn),
ö-haltigt kort u i vöxna ’vuxna’, liksom enstaka belägg på dentalt uttal av supra
dentaler i vatt ’vart’ och a-haltigt uttal av kort ä i marker ’märker’.
liksom hos en uddevallagymnasist, se not 36.
40
Gö förekommer enligt uppgift även i andra områden.
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7.2.2.3 Stenungsund – 55−
De informanter som tillhör gruppen 55− låter rent prosodiskt mer eller mindre
göteborgska. Dessutom har de belägg på en rad göteborgska varianter, mellan
tre och fyra olika var. Tre har belägg på å-haltigt långt a i bl.a. stån ’staden’
och tre har belägg på extra tremulerande r. Två har belägg på ej > aj i t.ex. sajer
och maj och två på göteborgskt långt ö-ljud. En har belägg på dentalt uttal av
supradental i ban ’barn’ liksom det överrundade långa u-ljudet (t.ex. i gul). Två
informanter använder ordet mårmår ’mormor’ och en a-haltigt kort ä i marker
’märker’.
7.2.2.4 Stenungsund – ungdomar
Samtliga stenungsundsgymnasister låter göteborgska och har belägg på mellan
en och sex olika göteborgska varianter. Hela nio använder det överrundade
långa u-ljudet i ord som ute, nu, ut, fult, ljud, uttal, uttalande och Hugo. Sex
informanter har extra tremulerande r i t.ex. grejer, runt, riktigt, göra, förra, tre,
idrotta och prata. Fem informanter har å-haltigt långt a i ord som brå, båra,
dåtasalar, automåtiskt och pråtar. Fyra har göteborgskt långt ö-ljud, t.ex. i gröten,
överbefolkat, hör, brödaffären och gö. Två har enstaka belägg på ö-haltigt kort
u i kösten, Stenungsönd och döktiga. Dessutom har en informant ett belägg på
mårbror och en annan flera belägg på gö och itte.

7.2.3 Sammanfattande diskussion

Som framkommit ovan har vi inte funnit några egentliga spår av göteborgskan
i Uddevalla. Där har vi enbart noterat enstaka nya varianter (tre olika hos
tre individer) som kan beskrivas som nya standardvarianter eller som urbana
varianter. När det gäller nya varianter är alltså språksituationen i Uddevalla lik
den i Västergötland. I Stenungsund och i Skärhamn ser det helt annorlunda
ut och i alla grupper finns nya göteborgska varianter belagda. De båda äldsta
i Stenungsund har dock inga nya standardvarianter eller urbana varianter och
denna typ av drag är inte heller särskilt vanliga bland 55−informanterna.
Ungdomarna i Stenungsund–Tjörnområdet har många nya inslag i sin varie
tet. Samtliga av de varianter som kategoriserats som nya standardvarianter
och nya urbana varianter finns belagda hos stenungsundsgymnasisterna och
samtliga utom en hos skärhamnsgymnasisterna. Båda grupperna har också gott
om nya göteborgska varianter, i stenungsundsgruppen förekomer alla drag utom
ett och i Skärhamn fem av åtta.
Språksituationen i Stenungsund–Tjörnområdet skiljer sig i flera avseenden
från å ena sidan Uddevalla och å andra sidan Västergötland. Här har vi att göra
med åtminstone två nya språkliga varieteter. En del informanter låter i princip
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helt göteborgska, i några få fall med enstaka bohuslänska inslag. Vi kallar denna
språkliga varietet stenungsundsgöteborgska. Andra informanter blandar mer och
kan på samma gång låta mycket traditionellt bohuslänska och göteborgska.
Denna varietet kallar vi för kombilekt. Båda dessa varieteter beskrivs och exem
plifieras i nästa avsnitt.

7.3 Stenungsundsgöteborgska och kombilekt
Göteborgskan sprider sig norrut längs kusten från Göteborg, men inte så långt
norrut som till Uddevalla och alltså inte till de delar av Västergötland som
undersökts. I Uddevalla och i Västergötland använder informanterna i allmänhet
enbart några enstaka belägg på någon ny standardvariant eller urban variant; i
Stenungsund däremot låter informanterna mer eller mindre göteborgska och
många använder snarare en göteborgsk varietet än enstaka göteborgska drag. De
unga använder också ofta nya standardvarianter och urbana varianter. I några få
fall har dessa också enstaka belägg på någon traditionell bohuslänsk variant. Vi
kallar deras varietet för stenungsundsgöteborgska.
Samtliga informanter i Stenungsund–Tjörnområdet låter göteborgska, men
inte lika mycket och inte på samma sätt. Vi har helt enkelt en dialektsituation som
präglas av stor inter- och intraindividuell variation. En del av våra informanter,
särskilt de i Skärhamn låter snarare bohuslänska med inslag av göteborgska och
i vissa fall nya varianter. En och samma talare kan ha en språklig repertoar som
innefattar traditionellt bohuslänska varianter, göteborgska varianter och andra
nya varianter, liksom givetvis standardvarianter, inom ett och samma samtal.
Vi har valt att kalla den här typen av varietet för kombilekt. En kombilekt är
ett dialektkontaktfenomen som kan uppstå i en dialektutjämningsprocess. Den
kan definieras som att den består av drag ur flera olika språksystem, åtminstone
två dialekter (givet att man ser göteborgskan som en dialekt) som kombineras
med standardspråket där också nya varianter av olika slag kan ingå. Varianterna
plockas ur vad man skulle kunna kalla för ett slags variantbank, en typ av ”active
linguistic resource” (Ganuza 2008:130) eller ”pool of resources” (Bellander
2010:35).41 Informanterna kombinerar olika drag ur den här variantbanken och
deras varieteter låter därför på olika sätt.
Ganuza (2008:130) använder terminologin active linguistic resource när hon skriver om vuxnas
multikulturella språkart: ”Finally, at least for some […] the use of non-inversion appears to be an
active linguistic resource sometimes employed to convey different kinds of meaning, for example
to express identification with the multilingual settings, show solidarity with friends, stage stereo
typical images.”

41
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Det som gör att informanterna låter göteborgska handlar både om prosodi
och fonologi. Som nämndes i 7.1 har vi gjort en skattning av hur göteborgska
informanterna i materialet låter.42 Stenungsundsgymnasisterna går i allmänhet
inte att prosodiskt skilja från jämnåriga göteborgare, vilket också gäller för några
av de äldre talarna i Stenungsund. Också gymnasisterna i Skärhamn låter göte
borgska men de har dessutom inslag av bohuslänsk prosodi och fonologi. Ofta
ingår i informanternas varieteter också någon eller några av de göteborgska
varianterna långt göteborgskt u, extra tremulerande r, å-haltigt långt a och göte
borgskt långt ö. Många informanter har också något eller några av de drag som
är gemensamma för bohuslänskan och göteborgskan, framförallt kort o > ô och
partikeln la. Huvuddelen av informanternas repertoar innehåller också frikativt
uttal av långt i (och i förekommande fall y), vilket ju traditionellt funnits i
bohuslänskan men som också finns i göteborgskan. Dessutom har många av de
yngre de nya standardvarianterna u-haltigt kort ö och långt öppet ö, som också
finns i ung göteborgska.
I det följande beskrivs hur stenungsundsgöteborgska och kombilekt kan låta
genom en beskrivning av ett urval informanters språkliga repertoar. Först be
skrivs en av de stenungsundsgöteborgska talarna i vårt material som låter mest
göteborgsk men som har få specifika drag utöver prosodin. Därefter beskrivs en
yngre och en äldre informant från Stenungsund som kombinerar olika varian
ter. Efter det beskrivs den informant som låter mest bohuslänsk men som har
göteborgska inslag, dvs. en kombilekttalare. Slutligen beskrivs en informant vars
kombilekt är särskilt varierad.
Benny går på gymnasiet i Stenungsund och bor på östra Tjörn. Vi betraktar
honom som en stenungsundsgöteborgsk informant som låter mycket göte
borgsk och helt saknar bohuslänska drag. Han har den typiskt göteborgska
prosodin och extra tremulerande r (i t.ex. fram, går och får), men i övrigt inga
göteborgska drag. Däremot har han några nya varianter (u-haltigt kort ö i ordet
burjar liksom öppet ö i bergsmiljö och ö).
De flesta informanter i området har en bredare språklig repertoar än Benny,
såtillvida att de använder flera nya standardvarianter och urbana varianter och
en del har också inslag av bohuslänska varianter. Ett exempel på en sådan typ
av talare är gymnasisten Angelica som kommer från Stenungsund. Hon har
göteborgsk prosodi och det göteborgska uttalet av långt u (i t.ex. ute och fult).
Därtill har hon kort o > ô och partikeln la som är gemensamma för bohuslänskan
42
Hur man gör en sådan skattning beror naturligtvis på flera saker. En som själv talar göteborgska
gör inte nödvändigtvis samma bedömning som en som kommer från en annan del av Sverige.
Eftersom en av oss kommer från Göteborg och en av oss inte har vi diskuterat oss fram till en
gemensam bedömning.
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och göteborgskan. Dessutom har hon belägg på frikativt långt i och y, liksom
enstaka traditionellt bohuslänska frikativa korta i-ljud (i ordet pizzerier). Utöver
det har hon de nya standardvarianterna öppet långt ö (i t.ex. köket) och öppet
långt ä liksom den urbana varianten frikativt ij i sijer ’säger’.
Det är inte bara gymnasisterna i Stenungsund som har en såpass bred språklig
repertoar. Kristina, som är 53 år gammal, låter också mycket göteborgsk. Hennes
prosodi är göteborgsk och hon har några belägg på å-haltigt långt a och extra
tremulerande r. Hon har också belägg på överrundat långt u (i ordet gul) och
dentalt uttal av supradental i ban ’barn’, samt uttalar ordet mormor med [ɔ].
Dessutom har hon belägg på både en urban variant och en ny standardvariant:
hon uttalar ej som frikativt ij (i tjijen och sija) och har belägg på det öppna
långa ö-ljudet i över och köpa. Utöver de nya varianterna har hon också belägg
på kort o > ô i nôtt ’något’, ett uttal som är gemensamt för göteborgskan och den
traditionella bohuslänskan. Hon har också traditionella pluraländelser av sub
stantiv som bergena och barna. Kristina har också gott om långa frikativa i och y.
Benny, Angelica och Kristina är exempel på informanter som talar det vi
kallar stenungsundsgöteborgska. Det är inte fråga om någon skarp gräns till
det vi kallar kombilekt, men framför allt handlar det om graden av bohuslänskt
inslag i varieteten. Kombilekt talar 80-årige Bengt, som är den av de 22 infor
manter som vi undersökt som låter mest bohuslänsk, men som samtidigt också
har många inslag av göteborgska drag. Förutom inslag av göteborgsk prosodi
har han flera belägg på å-haltigt långt a i ord som tåg, bårna och brå. Han
konstaterades i avsnitt 7.1 också vara relativt traditionellt bohuslänsk och har
belägg på spetsigt bohus-e (vet), frikativt kort i och y (t.ex. i orden fisk och tyst),
långt och kort bohus-u (t.ex. i natur och köttbullar). Dessutom har han flera
drag som är gemensamma för bohuslänska och västgötska (för vissa drag också
göteborgska): långt slutet ä framför r (t.ex. ungefär), sl > schl (t.ex. i schläkt), tjockt
l, y > ö (t.ex. möcke) och i > e (t.ex. feska). Intressant nog har Bengt belägg på tre
olika uttal av fisk(a). Utöver standarduttalet har han både frikativt kort i i ordet
fisk och i > e i ordet feska.
Mattias, som går på gymnasiet i Skärhamn, är den informant i materialet som
vi bedömt vara den som kombinerar flest olika typer av varianter i sin varietet.
Han har å ena sidan många traditionellt bohuslänska varianter, å andra sidan
låter han mycket göteborgsk. Hans prosodi är övervägande göteborgsk och de
göteborgska varianterna flera, å-haltigt långt a (t.ex. i bårer ’barer’), extra tremu
lerande r (i t.ex. bror, kompisar och dricker) och det överrundade långa u-ljudet (i
ordet utrotningshotad). Dessutom har han belägg på de nya standardvarianterna
u-haltigt kort ö och öppet långt ö och ä. I hans varietet ingår också drag som är
gemensamma för bohuslänska, västgötska och göteborgska: som kort o > ô i t.ex.
nôrra ’några’ och sômmarn ’sommaren’, kort y > ö i t.ex. stöcken ’stycken’, kort i > e
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i t.ex. slepper ’slipper’, liksom partiklarna änna och la. Därutöver förekommer
möe(t) ’mycket’, traditionella substantivböjningar i både singular och plural
liksom det personliga pronomenet hu ’hon’. Slutligen använder han många rent
bohuslänska varianter, kort bohus-u, tj-uttal av sj i t.ex. tjef ’chef ’, k > g i åga och
vegga, t > d i bådar. Han är i vårt material helt ensam om att använda hårt sk i
ortnamnet Skärhamn, g > j i båtbenämningen Smöjen-45:a ’Smögen-45:a’ liksom
det personliga pronomenet je ’jag’.
Hur Mattias kombilekt kan låta illustreras nedan i exempel 1. Där beskriver
han för intervjuaren hur han tror att man kommer att riva ett hus inne i Skär
hamn för att bygga fler parkeringsplatser. De språkliga varianter som diskuteras
är markerade på följande sätt i exemplet: göteborgska varianter är markerade med
rött, traditionellt bohuslänska med blått och en växling till en standardvariant
med gult (transkriptionsnyckel återfinns i 10.1).
Exempel 1. Kombilekt. [Skärhamn: gymnasiekillar.]
1 D:
2
3
4
5

så då tror je att dom river den byggnaden.
(.) å jämnar ut mä marken¿ (.)
å bygger parkeringar där¿
(.) a nu ska ja inte säga fö möet mende tror je iallefall,

Exemplet består av en del av en sammanhängande tur. På raderna 1 och 5 före
kommer den traditionella bohuslänska varianten je ’jag’, men på rad 3 växlar
han till standardformen ja. Mattias har i exemplet göteborgsk prosodi. Den är
extra tydlig i ordet marken (rad 2) som har den typiska göteborgska snärten (se
7.2.2, liksom Bruce 2010:192). Ordet parkeringar (rad 3) uttalas med ett ganska
tremulerande r-ljud.
I utdraget ovan låter alltså Mattias göteborgsk, men också traditionellt bohus
länsk. Det är alltså inte så att informanterna använder göteborgska varianter i
vissa delar av samtalet och traditionellt bohuslänska i andra, utan en och samma
talare kan växla mellan olika varianter genom hela samtalet. Här blir det än en
gång tydligt hur viktigt det är att belysa inter- och intraindividuell variation.
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8

Kontinuitet och förändring
i västsvenska dialekter

Dialekterna i Västsverige har förändrats mycket under den period vi undersöker
men i stora delar av området framträder också en tydlig kontinuitet i dialektbruket.
Rent kvantitativt kan konstateras att av de drygt 50 olika dialektvarianter som
vi har excerperat i det västgötska arkivmaterialet finns över 40 bevarade i dagens
äldre västgötska och ungefär hälften i dagens ungdomsvästgötska. I det bohus
länska materialet har vi funnit ungefär 30 olika traditionella dialektvarianter.
Den äldre gruppen stenungsundsbor (55+) har färre olika traditionella varian
ter än dagens västgötska 60+40+informanter. Gruppen liknar i detta avseende
snarare ungdomarna i Västergötland. Bruket av dialektvarianter hos de unga i
Uddevalla liknar också det västgötska. Mest påtagligt i hela området är dock att
standardspråkliga varianter tar över på bekostnad av dialektala. Men utjämnings
processerna i de olika områdena skiljer sig markant inte minst genom bruket
av varianter som varken är standardspråkliga eller traditionellt dialektala. Som
ett resultat av detta har vi i vårt västsvenska undersökningsområde urskiljt fyra
olika varieteter, en stenungsundsgöteborgska som inte så lätt kan skiljas från
den varietet som talas bland unga göteborgare, en kombilekt där talarna blandar
bohuslänska och göteborgska på olika sätt, en bohuslänska som karaktäriseras
av bohuslänsk prosodi och ett antal fonologiska bohusvarianter och slutligen
en västgötska som karaktäriseras av västgötsk prosodi och ett antal fonologiska
västgötska varianter.1 Vissa traditionella böjningar, pronomen och ord kan också
ingå hos vissa informanter, men strängt taget endast om dessa också har ett
flertal fonologiska varianter. Inom respektive varietet finns olika många dialektoch nya varianter att tillgå; det finns en typ av variantbank som olika individer
använder på olika sätt och den inter- och intraindividuella variationen är stor.
I detta kapitel ges dels en sammanfattande redogörelse för de övergripande
likheter och skillnader som framkommit i analysen av de västgötska och bohus
länska informanternas bruk av traditionella dialektvarianter och nya varianter,
dels en beskrivning av de olika förändringsprocesserna i termer av konvergens
och divergens. Vi svarar härvid på några av de frågor som formulerades i syftet:
Västgötskan är visserligen ingen enhetlig dialekt; prosodiskt är det ganska stora skillnader och
i vissa områden kan vissa drag vara vanligare än andra så att man t.ex. urskiljer en boråsare på
mängden av en viss typ av diftonger. I stor utsträckning är det dock samma traditionella varianter
som förekommer över hela undersökningsområdet.
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Vilka traditionella dialektdrag har försvunnit och hur ser den tidiga utjämnings
processen ut? Vilka drag lever kvar i den varietet som i första hand ungdomar i
området talar i dag, och vilka nya drag har kommit till? Är det samma process
över allt? Avslutningsvis diskuteras olika orters varieteter i förhållande till bl.a.
migration, mobilitet och infrastruktur.

8.1 Vilka traditionella dialektdrag har försvunnit
och hur ser den tidiga utjämningsprocessen ut?
Att dialekterna förändras och närmar sig standardspråket är inte något nytt
fenomen för den andra hälften av 1900-talet. Redan i våra äldre västgötska in
spelningar med informanter födda i slutet av 1800-talet blir det tydligt att en
utjämningsprocess pågått under en längre tid. Många böjningsformer som be
skrivs i äldre dialektlitteratur är redan försvunna eller på väg att försvinna. Vissa
rester av ett äldre språksystems morfogrammatik påträffas t.ex. hos den person i
vårt material som är mest dialektal, Hilma i Örby, inspelad 1948. Bland hennes
41 olika dialektvarianter finns personböjning av verb i bl.a. vi tokom ’vi tog’. Hon
har även stark verbböjning i preteritum där vi idag böjer svagt, t.ex. i vov ’vävde’
och trask ’tröskade’. Också för andra variabler överväger andelen standardbelägg
i arkivinspelningarna, t.ex. göra–gära ’göra’. Dessa dialektvarianter försvinner
först i en förändringsprocess. Störst chans att överleva har de dialektvarianter av
vilka arkivinformanterna har kategoriskt bruk men inte ens dessa finns självklart
bevarade bland de unga västgötarna.
De mest påtagliga tendenserna i den utjämningsprocess som synliggörs i jäm
förelsen mellan olika material handlar om reducerad allomorfi liksom reduktion
av antal olika pronomenformer. Det rör sig i flera fall om ganska långdragna
förlopp som startat innan vår undersökning tar sin början och där vissa gamla
former fortfarande kan dyka upp i ungdomars språk. Ofta förekommer samma
typer av drag sporadiskt också på bohuslänskt område. Många är inte specifikt
västsvenska utan har förekommit i äldre svenska och bevarats i dialekterna.
Flera traditionella pronomen påträffas t.ex. endast i arkivmaterialet. Subjekts
formen jak ’jag’ har en enda informant ett belägg på. Objektsformerna mäk och
säk förekommer hos ytterligare några informanter men vanligare är formerna
mä, mäj och sä, säj. En process som kan sägas ta vägen över en standardlik
mellanform är bruket av hu ’hon’ som förekommer i arkivmaterialet i växling
med ho. I 60+40+materialet är formen ho oftare belagd än standardformen
och den finns också belagd i ungdomarnas varietet, både i det västgötska och
bohuslänska materialet. Beläggen är få och den variant som främst används
är standardspråkligt hon. Andra traditionella pronomen kan också påträffas i
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dagens dialekter men bruket har tydligt minskat. Såväl di ’de’ som I ’ni’ före
kommer nästan uteslutande i det äldsta materialet. Formerna påträffas också
hos 60+40+informanterna men har helt försvunnit i ungdomsmaterialet. Medan
arkivinformanterna i princip har kategoriskt bruk av det generiska pronomenet
en ’man’, förekommer det endast hos fyra ungdomar.
Gamla böjningsändelser har försvunnit eller är på väg att försvinna. Verbböj
ningen har redan nämnts. Bruket av traditionell adjektivböjning liksom feminin
böjt min, en och ingen växlar i arkivmaterialet även om dialektvarianterna oftast
uppträder. De påträffas fortfarande då och då i dagens västsvenska språk, men
sällan bland ungdomarna. Andra böjningsformer som står sig lite bättre är viss
traditionell substantivböjning, bl.a. feminin bestämd form och pluralböjning
bestämd form. Vanligare bland unga informanter av idag men trots allt ganska
sällsynt är traditionell bestämd pluralform av neutrala ord, t.ex. ordena.
Ett fonologiskt drag som uppvisar en spännande utjämningsprocess är väst
götskans bakre r. Uttalet fanns inte i götamålet före ca slutet av 1700-talet och
spridningen pågick fortfarande i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
som det verkar av VF och de typordlistor som VF delvis bygger på. Förändringen
från främre till bakre r initialt är enligt typordlistorna helt genomförd men i andra
positioner har inte samma genomgripande övergång skett (se 3.3.13). Då blir
det också intressant att konstatera att bruket går tillbaka först i just dessa andra
positioner. Medan samtliga arkivinformanter utom en har kategoriskt bruk av
bakre r i alla positioner ser man en tydlig tillbakagång i senare inspelningar, som
antyds redan hos arkivinformanten från staden Skara. Denne har växling inne i
ord före betonad stavelse och säger såväl föRResten som förresten. 60+arna växlar
i än högre grad mellan dialekt- och standardvariant medan det bland 40+infor
manter finns den som har kategoriskt bruk av dialektvarianten, den som växlar
och den som har kategoriskt bruk av standardvarianten. Initialt bakre r, även i
ord som utgör andra ledet i en sammansättning, är vanligt bland 60+40+infor
manterna. Hos ungdomarna finns bakre r endast bevarat initialt. Dessutom an
vänder inte fler än elva informanter varianten och några av dem har endast
enstaka belägg. Här ser vi således en förändringsprocess som liknar en våg där
ett visst uttal sprider sig ganska snabbt över ett område med början i initiala
positioner för att sedan också användas i ytterligare några positioner. Sprid
ningsvågen eller s-kurvan stoppar upp och vänder och går tillbaka enligt samma
mönster som den började. Först tycks det gå fort men sedan stannar det av.
Man kan tänka sig en liknande process vad gäller tillbakagången av traditionell
bohuslänsk förmjukning av p > b, t > d och k > g. Vi har inte själva undersökt några
arkivinspelningar men av Björseths undersökning av språket i Ödsmål framgår
att dessa drag ”i stort sett står sig” (1946:262). Man kan dock konstatera att i
vårt material är inga av dem bevarade hos någon stenungsundsinformant. Inte
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ens Bengt som är född i den av Björseth undersökta socknen 1929 har något
belägg. I våra övriga inspelningar har vi noterat t > d och k > g. Två ungdomar
i Skärhamn har belägg på k > g. Båda har också t > d liksom ytterligare en av
skärhamnsungdomarna. Förmjukningen av t > d finns också i två uddevallaung
domars varietet. Kanske är varianten p > b den som försvunnit först eftersom just
denna inte alls finns belagd i vårt bearbetade material.
Ett par drag (g > j och hårt sk för standardspråkligt sj-ljud) som endast någon
eller ett fåtal gör bruk av i det västgötska arkivmaterialet och som således för
svunnit tidigt ur västgötska dialekter har vi faktiskt funnit hos den unge killen
Mattias i Skärhamn. Det är varianter som Björseth betraktar som bohuslänska
(1946:11f ) men som får antas ha haft en större utbredning i det västsvenska
området under tidigare språkskeden. Dragen finns inte hos den äldste stenung
sundsbon men alltså ute på Tjörn, där vi noterat dem också i ett annat inspelat
material än det som här används. Mattias belägg rör sig om ortnamn.
Dragen som här presenterats är samtliga sällsynta bland ungdomarna i det
västsvenska området. Man kan lätt föreställa sig att man därigenom lägger
märke till dem och att de på så vis blir markerade drag. De har en provinsiell
klang och kan användas för att visa lojalitet med det lokala. Därmed kan de
upplevas som ett slags dialektmarkörer genom vilka individen kan signalera sin
identitet. Men det är viktigt att poängtera att de sällan förekommer annat än hos
informanter som också har många andra dialektvarianter. Samuel i Kinna som
bl.a. har gammal adjektivböjning, en i betydelsen ’man’ och kategoriskt bruk av
bakre r är den av de västgötska ungdomarna som har flest olika dialektvarianter.
Mattias i Skärhamn har t.ex. je ’jag’, femininböjt mi och uttal av Skärhamn med
hårt sk vid sidan av ett flertal andra traditionella bohuslänska varianter. Tjejen
som använder ho i Vara har samtidigt flera av de drag som vi benämnt ovanliga
i det västgötska ungdomsmaterialet och tjejen med förmjukning i uddevalla
materialet är den informant som har flest olika dialektvarianter där. Det är
således inte genom väldigt ovanliga dialektformer som en ung man eller kvinna
idag kan placeras geografiskt utan snarare genom drag som förekommer i större
mängd. I nästa avsnitt tas de varianter upp som kan sägas vara de mest resistenta
i dagens unga västsvenska varieteter.

8.2 Vilka traditionella dialektdrag lever kvar?
Förutom i prosodi är det främst i fonologin som västsvenska dialekter av idag
kan urskiljas. Visserligen har vi inte undersökt prosodin på något uttömmande
vis men vi registrerade givetvis vid vår excerpering att informanterna har olika
typer av språkmelodi. Vi kunde konstatera att samtliga västgötska informanter i
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princip låter västgötska liksom att uddevallainformanterna i princip låter bohus
länska och har sedan inte arbetat med detta mer. I Stenungsund–Tjörnområdet
är förhållandena annorlunda vilket diskuteras både i 8.3 och 8.4.2.
De fonologiska dialektvarianter som är vanligast i västgötskt ungdomsspråk är
långt slutet ö och ä framför r, t.ex. kör och lärde. De beskrivs av Bruce (2010:193)
som karaktäristiska för västgötska idag och detta bekräftas i vårt material. 61 av
69 informanter har belägg på slutet ö framför r och 51 på långt slutet ä fram
för r. En tredjedel har t.o.m. kategoriskt bruk av långt slutet ö framför r. För en
som inte kommer från området framstår dessa ljud som markerade, dvs. ljud
som man inte kan undgå att lägga märka till. Men det är uppenbart att talarna
själva ofta är omedvetna om detta. Andra varianter som ofta förekommer och
som kan vara svåra för talarna att lägga märke till är det vi kallat västgöta-y, -i
och -u. 61 av 69 informanter har västgöta-i, 55 västgöta-u och 32 västgöta-y.2
(Skillnaderna visar snarast att variablerna förekommer olika ofta i materialet.)
De här nämnda vokaluttalen utgör tillsammans en viktig ingrediens i det som
är speciellt för dagens unga västgötska. Informanter som har få dialektvarianter
har med hög sannolikhet någon av dessa och de som har över fem olika dialekt
varianter har i princip alla långt slutet ö och ä och någon eller några av väst
göta-i, -u och -y. Eftersom informanterna inte är speciellt medvetna om sitt
bruk av dessa varianter är de särskilt resistenta i en utjämningsprocess.
Ett par varianter i det bohuslänska materialet skulle kunna spela ungefär
samma roll där som de här redovisade vokalljuden gör i Västergötland. Den ena
varianten är uttal av ett speciellt långt e, som i äldre litteratur beskrivs som spetsigt
eller t.o.m. frikativt (se 7.1.1), t.ex. i ord som tveka, resa och vet. Vi har noterat
uttalet hos 80-årige Bengt i Stenungsund och hos åtta informanter i Uddevalla,
faktiskt hos samtliga som har minst fem olika dialektvarianter i sin repertoar.
Den andra varianten är det vi kallat bohus-u, som är ett utrundat u-uttal som
används såväl långt som kort, i ord som natur, nu, ute, hus respektive Uddevalla,
buss, dum, skjuss. Hälften av uddevallaungdomarna har någon gång ett långt
utrundat u och nästan lika många ett kort. 55+informanterna i Stenungsund
använder utrundat u både kort och långt. Kort bohus-u förekommer också hos
samtliga skärhamnsungdomar liksom hos en 55− och hos fem av tolv unga i
Stenungsund. Det är det enda traditionellt bohuslänska drag som förekommer
i samtliga bohuslänska grupper bortsett från frikativt i och y, som behandlas
nedan. Hos de unga i Stenungsund och hos 55−informanterna, liksom hos skär
hamnsungdomarna där långt bohus-u inte förekommer finns istället belägg på
Att vi trots mängden västgöta-i och västgöta-u, betraktar slutet ö och ä framför r som de vanligaste
handlar om att fler informanter har kategoriskt bruk av dessa samt att en handfull informanter inte
har belägg på variablerna.
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göteborgskt långt u, se 7.2.3. Detta uttal har inte noterats hos 55+informanterna
i Stenungsund och inte heller i Uddevalla.
Vad gäller utbredningen av dessa bohuslänska varianter kan intressanta
mönster urskiljas. När bruket hos 55+informanterna i Stenungsund liknar bruket
hos skärhamns- och uddevallaungdomarna, handlar det om varianter som varit
vanliga i hela det bohuslänska området men som har försvunnit i vissa grupper
i och med göteborgskans spridning. Så bör det också ha varit i fråga om långt
utrundat u. Medan de äldre fortfarande växlar i bruket av långt u mellan ett äldre
bohuslänskt och standardspråkligt uttal, växlar de yngre mellan göteborgskt och
standardspråkligt uttal. Här framträder således tydliga skillnader på variantnivå
mellan åldersgrupper i det som vi valt att benämna kombilekt, som vi menar att
både de äldre i Stenungsund och skärhamnsungdomarna talar, se 7.3 och 8.4.2.
Vissa av de bohuslänska varianterna som bevaras i dagens dialekt är desamma
som de som också finns i ung västgötska. Kontinuiteten i bruket av dessa kan
säkert ha att göra med att de förekommer i båda dessa dialekter. Belagt i både
det västgötska och bohuslänska materialet är uttal av sl som schl [ʃɽ] eller [ʃḷ],
bl.a. schluta, schläkt. Varianten förekommer på alla västgötska undersökningsorter
liksom hos sju av tolv ungdomar i Uddevalla och hos båda 55+informanterna
i Stenungsund. En variant vars bruk liknar schl-uttalet är tjockt l. Uttalen har
ungefär samma spridning med det undantaget att tjockt l också används av två
gymnasister i Skärhamn. Åtta av de tolv uddevallaungdomarna har åtminstone
något belägg och nästan hälften av de västgötska ungdomarna.
Ett drag som sannolikt förekommer frekvent över hela området är ordet la,
som är ett av ganska få lexikala drag i materialet. 43 av 69 västgötaungdomar
använder det och 12 av de 34 informanterna i det bohuslänska materialet. Att
det inte finns hos resten av informanterna behöver inte betyda att det inte skulle
kunna ingå i deras språkliga repertoar. Det är helt enkelt inte så självklart att
de gör bruk av partikeln i den typ av intervju som vårt huvudmaterial utgörs av.
Exempelvis har Ellen i Uddevalla inga belägg på la i intervjun men däremot i
egeninspelningen (se kap. 9). Partikeln la är ett gammalt västsvenskt ord som
också förekommit länge i göteborgskan. Ordets stabilitet i området har väl både
med dess funktionalitet och regionala utbredning att göra. Dels är ordet mycket
användbart, dels har varianter vilkas utbredning sträcker sig över en region
större chans att hävda sig i en allmän förändring i riktning mot standardspråket.
Ytterligare gamla götamålsdrag finns bevarade i hela regionen inklusive i Göte
borg: kort ô i t.ex. kôrv, nôt ’något’ och inte minst i ortnamnet Götebôrg, och sänk
ning av i > e och y > ö, t.ex. legger ’ligger’, och töcker ’tycker’. Uttalen förekommer
över hela området men ô är vanligast. Det är särskilt frekvent i Kinna, vilket
speglar skillnader i äldre dialektskeden. Kort ô framför m var vanligare i Mark
än i andra områden, vilket syns i dagens varietet i ord som kômmer och kômpisar.
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Annars är det ganska få varianter som reflekterar äldre lokala dialektför
hållanden. Den varietet som tydligast signalerar lokal tillhörighet är den som
ungdomarna i Kinna talar. Där återfinns förutom ett frekventare kort ô-uttal
också en särskild typ av diftongering av de långa vokalerna a, e, i och å , t.ex. brau
’bra’; meinar ’menar’; deit ’dit’; leåter ’låter’. Vi kallar dessa marbodiftonger. Också
bruket av verbformerna sa ’ska’ och sulle ’skulle’ speglar en äldre dialektgeografisk
variation. Formerna förekommer hos flera ungdomar i Skara och Vara. Dessa orter
ligger mitt i ett äldre utbredningsområde där formerna uppenbart står sig bättre
än längre ut mot kanterna. I sydväst är uttalet inte belagt enligt äldre litteratur
och vi har inte heller funnit några dialektförekomster i Kinna (se 3.3.15). En
liten skillnad kan också märkas i boråsungdomarnas bruk av diftongerade långa
vokaler, det vi kallar boråsdiftonger, t.ex. åer, groev. Diftongerna förekommer i
hela området men är betydligt vanligare i Borås.
Eftersom vi inte undersökt fler än tre orter i Bohuslän är det svårt att uttala
sig om drag som uppvisar tydliga geografiska skillnader. Men i skärhamns
materialet lägger man märke till växlingen mellan tj-och sj-ljud. Där använder
tre av fyra ofta tj-ljud för sj-ljud. Särskilt tydligt blir det i ortnamnet Skärhamn
som konsekvent uttalas med tj-uttal av de två unga tjejerna. De tycks också i
övrigt ha kategoriskt bruk av initialt tj-uttal av sj-ljud bl.a. i tjickar ’skickar’, tjop
’shop’ och tjänka ’skänka’.3 Bland ungdomarna finns också enstaka belägg på sjuttal för tj-ljud, bl.a. i sjörn ’Tjörn’ och sjänt ’känt’. Båda ljuden kan bytas ut mot
varandra men det är tj-ljudet som sj-ljud som ser ut att kunna användas som
dialektmarkör (se Svahn 2013:68f ).
Alldeles speciellt i sammanhanget är frikativisering av i och y. Frikativa i och
y, både korta och långa, förekommer i traditionell bohuslänska. Kort finns de
bevarade hos vissa informanter, främst hos sådana som också har flera andra
traditionella varianter i sin varietet. De finns belagda i nästan alla de olika grup
perna, även om variabeln kort y är mer sällsynt. 14 av de 34 bohuslänska infor
manterna använder någon gång kort frikativt i. Ingen utom 80-årige Bengt i
Stenungsund har dock annat än enstaka belägg. Långt frikativt i har däremot
31 av informanterna, och alla har många belägg. Det bohuslänska bruket skiljer
sig markant från det västgötska. I det västgötska materialet har frikativa långa
i och y klassific erats som nya varianter eftersom det där inte handlar om tradi
tionella drag utan om varianter som kommit att bli vanliga i urbant språk (se
8.3). Frikativt uttal i den traditionella bohuslänska dialekten hade en klang av
landsbygd eller gammalt fiskeläge. Men idag är associationerna helt annorlunda.
Eftersom ljuden kom att användas i göteborgska och stockholmska högre
Mattias som visserligen säger Skärhamn med det äldre hårt sk-uttalet har belägg på tj-uttalet i
ett par andra ord.
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socialgrupper (se 5.1.2) och därigenom spridits, har de snarast under ganska
lång tid nu haft funktionen att signalera urbanitet. Omvärderingen av frikativt
uttal är exempel på det som Andersson (1994:280) kallar omtolkning och som
också Kotsinas (1994:117) nämner i sin utredning av bruket av frikativt i och y i
stockholmskt ungdomsspråk. Dragen får en ny konnotation och en ny funktion.
Den nya statusen bidrar säkerligen till att ljuden är så pass vanliga i hela det
bohuslänska materialet. Att traditionella varianter återfinns i nya varieteter och
får en ny innebörd efter en utjämningsprocess har framhållits av Hinskens,
Auer och Kerswill (2005:11), se också Trudgill (1986:126).
I de varianter som finns kvar i ungdomars varieteter i Västsverige idag finner
vi en tydlig kontinuitet med äldre tiders dialekt som accentueras än mer av
dialektmarkörer liksom av omtolkade traditionella varianter. Särskilt i det väst
götska området och i Uddevalla är det dialektala bruket ganska stabilt. Hit har
inte heller särskilt många nya drag spridit sig. Annorlunda är det i Stenungsund–
Tjörnområdet. Dit har göteborgskan spridit sig och där blandas gammalt och
nytt på ett särskilt sätt.

8.3 Vilka nya drag har tillkommit?
Inom det västgötska undersökningsområdet finns sju olika nya varianter, dvs.
sådana som inte funnits i den traditionella dialekten men som inte heller kan
betraktas som traditionellt standardspråkliga. Två är frikativt långt i och y,
som i det bohuslänska materialet betraktas som traditionella dialektvarianter.
Av de övriga fem är samtliga belagda i gruppen stenungsundsungdomar, fyra
i gruppen skärhamnsungdomar, tre i gruppen uddevallaungdomar och lika
många i gruppen 55−informanter i Stenungsund. Inga alls finns belagda bland
55+informanterna. Informanterna inom denna åldersgrupp, liksom informan
terna inom alla övriga Stenungsund–Tjörn-grupper, har dock belägg på nya
göteborgska varianter.
De frikativa uttalen är inte så vanliga i Västergötland även om frikativt långt
i förekommer på samtliga orter i ungdomsmaterialet utom i Skara. Där finns
inte heller frikativt y som dessutom saknas i Vara och Sollebrunn. Eftersom
variabeln långt y inte är så ofta belagd säger inte spridningen av y så mycket
om bruket generellt; nästan en tredjedel av informanterna har inga långa y alls.
Oftast förekommande hos västgötainformanterna är öppet långt ä och ö i andra
positioner än framför r. 20 informanter har förekomst av öppet ä och 16 av öppet
ö. Det öppna ä-ljudet finns belagt på alla västgötska orter men öppet ö saknas i
Vara. Öppet långt ö förekommer hos informanterna oftast i kombination med
öppet ä, vilket talar för att den som har öppet ö också kan förväntas ha öppet ä.
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I bohusmaterialet är istället öppet ö den nya variant som flest informanter har
belägg på och som förekommer i alla grupper utom i 55+Stenungsund. Öppet
ä är inte alls lika frekvent. Endast en gymnasist i Skärhamn och två i Stenung
sund har belägg. Hur denna skillnad i förhållande till öppet ö och spridningen av
båda ljuden ska förklaras vet vi inte. Kanske kan det vara så att ett äldre allmänt
utbrett sydbohuslänskt uttal av långt ä som e som finns bevarat i skärhamns
informanternas varietet och hos den äldste i Stenungsund i bl.a. gres och greva,
gör att detta nya uttal (ännu) inte har fått fäste, se 7.1.1. Mattias i Skärhamn
som har en bred repertoar har dock belägg på både ä > e och öppet ä.
Förändringen mot öppet långt ö- och ä-ljud förekommer i stora delar av Sverige
och vi har valt att betrakta dessa som potentiella nya standardvarianter (se 5.2
och 7.2.1). En annan variant som vi menar kan vara på väg in i standardspråket
är u-haltigt kort ö (se 5.2). Inte så många västgötska informanter har belägg
men de finns över hela området utom i Vara och Skara. Bland bohuslänningarna
finns belägg i samtliga yngre grupper. Frikativt r, alltså ungefär [ʐ], i t.ex. pratar,
som vi klassificerat som en ung urban variant, förekommer inte heller hos
särskilt många västgötska informanter. Det uppträder dock på alla orter utom i
Kinna och Skara. I Bohuslän förekommer det i alla ungdomsgrupper om än hos
ganska få personer. Endast två västgötainformanter – tjejer i Trollhättan – har
belägg på frikativt ij, i exempelvis sija ’säga’ och tjijer ’tjejer’. Fyra av de tolv ung
domarna i Stenungsund har belägg liksom 55−kvinnan.
De hittills redovisade nya varianterna har inte betraktats som typiska göte
borgska drag även om vi naturligtvis inte utesluter att de breder ut sig i det
västsvenska området genom att de förekommer i just Göteborg. Eftersom de
finns också i andra områden, inte minst i Stockholm, samt tycks ganska allmänt
spridda inom vissa åldersgrupper också i andra delar av Sverige, har vi klassat
dem som nya standardvarianter och nya urbana varianter, se 5.2. Däremot har vi
klassificerat de nya varianter utöver ovan nämnda som vi noterat i Stenungsund–
Tjörnområdet som göteborgska varianter. Det kan dock vara på sin plats att här
påpeka att de s.k. nya standard- och urbana varianterna ju också ingår i ung
göteborgska och att de i så måtto åtminstone kunde betraktas som spridda till
stenungsundsungdomarna med göteborgskan.
Stenungsund är den ort som påverkats mest av språkligt inflytande från
Göteborg. Bland ungdomarna där har vi inte sett en förändringsprocess där
bruket av enskilda variabler förändras på så sätt att man lägger sig till med en
eller ett par nya varianter. Snarare får man tänka sig en språklig ackommodation
som avser hela varieteten (Auer och Hinskens 2005:338). Exempelvis tyckte
vi oss ju inte kunna höra någon skillnad på hur gymnasister i Stenungsund
och i Göteborg talar. Då blir det svårt att särskilt plocka ut och utnämna vissa
varianter som göteborgska drag. För att kunna jämföra med varieteten hos äldre
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stenungsundare liksom hos de unga i Skärhamn har vi dock urskilt en handfull
olika varianter. Vi har också valt att bedöma hur göteborgska informanterna
låter rent prosodiskt.
Bortsett från den göteborgska prosodin som slår igenom hos samtliga – hos
stenungsundsungdomarna fullkomligt och hos övriga i olika hög grad, se 8.4.2
– har vi urskilt sex fonologiska varianter och några lexikala varianter. Långt
göteborgskt u, som redan nämnts i samband med s.k. bohus-u ovan, är van
ligast. Samtliga skärhamnsungdomar har denna variant liksom nio av tolv unga
i Stenungsund och en 55−. Extra tremulerande r liksom å-haltigt långt a och
långt göteborgskt ö finns också belagda hos ganska många och i princip inom
alla grupper. Övriga drag förekommer endast sporadiskt hos ganska få infor
manter och aldrig i Skärhamn.
I Västergötland är det främst de informanter som inte har så många tradi
tionella varianter som använder nya drag, i Skärhamn blandar man och ung
domarna i Stenungsund är göteborgska. Det har alltså redan tydligt framgått att
den språkliga förändringen i Västsverige inte följer ett och samma mönster. De
olika processerna behandlas i nästa avsnitt.

8.4 Är det samma process överallt?
Trots uppenbara likheter i förändringsprocessen i olika delar av vårt undersökta
område måste den västsvenska dialektsituationen på 2000-talet karaktäriseras
som mycket diversifierad. De övergripande språkliga förändringarna beskrivs
först i detta avsnitt i termer av konvergens och divergens. I samband härmed
diskuteras också om någon typ av regionalisering kan upptäckas i området. Det
blandspråk som vi kallar kombilekt, där informanterna blandar bohuslänska och
göteborgska, lyfts dessutom fram.

8.4.1 Konvergens och divergens

Som tydligt framgår av beskrivningen av de traditionella och nya varianter som
ingår i dagens unga västsvenskars språk både liknar och skiljer sig utjämnings
pro
cesserna i de olika områdena. En uppenbar och övergripande språk
lig
utveckling i Västsverige under 1900-talet kan beskrivas som konvergens med
standardspråket. Lika tydligt är att det i Stenungsundstrakten pågått en konver
gens med göteborgskan så länge att man i vår 80-årings varietet inte finner
bara ganska många traditionella drag utan också märkbara inslag av göte
borgska. Ackommodationen i södra Bohuslän har fått till följd att ungdomarna
i Stenungsund låter göteborgska. De varianter man enstaka gånger kan höra hos
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dem som inte också kan ingå i en göteborgsk varietet är kort bohus-u, som fem
av de tolv ungdomarna har belägg på.4 Deras prosodi är rakt igenom göteborgsk.
Också gruppen 55−informanter låter mer eller mindre göteborgska prosodiskt.
Liksom hos ungdomarna ingår kort bohus-u i deras repertoar men annars finns
bara undantagsvis varianter som inte kan förekomma i göteborgska.5 I likhet
med ungdomarna har de dessutom belägg på flertalet nya varianter, såväl de
som benämns göteborgska som övriga. Dessa båda stenungsundsgrupper kan
med fog sägas tala en stenungsundsgöteborgsk varietet. Den andre 55+mannen
liknar 80-åringen i det avseendet att han har många traditionella varianter
och märkbara göteborgska prosodiska inslag. Däremot har han betydligt fler
belägg på nya göteborgska varianter. Han har däremot inga nya standard- eller
urbana varianter och kan språkligt sägas ligga mittemellan 80-åringen och 55−
informanterna. Skärhamnsungdomarnas varietet liknar i ganska hög grad den
80-årige stenungsundsmannens. Också bland ungdomarna där är konvergensen
med göteborgskan påtaglig men sannolikt har den inte pågått lika länge som
i Stenung
sunds
trakten eftersom ungdomarna fortfarande har många olika
traditionella dialektvarianter och bara delvis låter prosodiskt göteborgska trots
att man hittar ganska många nya göteborgska varianter i deras varietet. Där
finns också några belägg på övriga nya drag. Varieteten i 55+gruppen och
bland Skärhamnsungdomarna kallar vi kombilekt, som behandlas utförligare
nedan. Hur vi avgränsar det vi kallar stenungsundsgöteborgska från det vi kallar
kombilekt är inte alldeles givet men vi har valt att se det språk som 55−infor
manterna och ungdomarna talar som en varietet som är så pass präglad av
göteborgskt inflytande att den kan kallas stenungsundsgöteborgska medan de
båda 55+infomanterna och Skärhamnsungdomarna har så pass mycket bohus
länska i sin varietet att vi kallar den kombilekt.
Medan dialekten i Stenungsund–Tjörntrakten alltså konvergerar med göte
borgskan är processen bland informanterna i Uddevalla snarare densamma som
i det västgötska materialet. Där närmar man sig standardspråket, men det finns
också sammanlagt så många som 18 olika traditionella dialektvarianter bevarade
i ungdomarnas varietet och en tydlig prosodi kan fortfarande urskiljas. För
Man kan tillägga att av dessa fem kommer tre från västra Tjörn. Dessutom bör påpekas att två
informanter också har varsitt kort frikativt i. I det ena fallet är det en kille från Rönnäng, samme
kille har ett kort bohus-u, och i det andra en tjej som bor i Ödsmål. Tjejen har bott på flera olika
ställen i södra Bohuslän, bl.a. på Tjörn. Det är dock oklart var och hur länge hon bodde där. Samma
tjej har också ett kort frikativt y och bohus-u. Som enda ung informant i Stenungsund har hon
alltså förekomst av tre traditionella dialektala varianter.
5
Flera av informanterna har belägg på äldre substantivböjning i hästa, årena, bergena och tösa.
Dessa kan dock också förekomma i äldre göteborgska trots att de redovisas under bohuslänska
drag gemensamma med västgötska, se Andersson 1996 och not 27, kap. 7.
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ändringen som pågått i Bohuslän kan alltså på ett övergripande plan beskrivas
som en divergerande process såtillvida att de språkliga skillnaderna mellan
Uddevalla och den södra delen av Bohuslän idag är mycket markanta. Göte
borgskans spridning har inneburit att stora skillnader mellan södra Bohuslän
och Uddevallatrakten uppstått. I Uddevalla finns endast sådana nya varianter
som vi funnit också i det västgötska materialet. Inga av de varianter vi benämnt
göteborgska finns där och inte heller något av den göteborgska prosodin.
Då kan man fråga sig om man kan urskilja någon regionaliseringsprocess
mellan språket i Uddevallatrakten och i det västgötska området. Vissa tradi
tionella varianter som förekommer bland västgötska ungdomar finns ju också
bland uddevallaungdomarna. Det handlar då om varianter som troligen varit
allmänna i ett större område. (De varianter som finns i både traditionell bohus
länska och västgötska redovisades i avsnitt 7.1.2.) En del är gamla böjningsformer
och pronomen som är en rest från äldre svenska. Men t.ex. schl-uttal och långt
slutet ö och ä framför r kan betraktas som regionala drag vars utbredning
sträckt sig över både Västergötland och den del av Bohuslän som vi under
sökt. 55+informanterna i Stenungsund har belägg på dessa varianter och de
finns också bland uddevallaungdomarna. Långt ä framför r förekommer också
i dessa båda grupper och därutöver har också samtliga i 55−gruppen liksom tre
av ungdomarna i Skärhamn belägg. Däremot har ungdomarna i Stenungsund
inga belägg.
Som en följd av den stora inflyttningen till Göteborg från närområdet i sam
band med den tidiga urbaniseringen är det inte heller ovanligt att traditionella
bohuslänska och västgötska varianter också påträffas i göteborgskan, se 7.1. Att
varianterna förekommer i ett större område bidrar säkert till att vissa varianter
tycks mer resistenta än andra. Stabila i hela göteborgsregionen är t.ex. varianterna
ô och la medan i > e och y > ö inte är lika frekventa även om de förekommer på
nästan alla våra undersökningsorter. Någon påtaglig språklig regionalisering
mellan Västergötland och Uddevalla eller mellan Västergötland och Bohuslän
i stort tycker vi oss ändå inte ha funnit. Snarare har drag som funnits över ett
större område minskat i bruk; de finns i vårt material belagda bland de äldre
stenungsundarna, likaså bland äldre skärhamnsbor, men inte bland ungdomarna
på dessa orter.
Vad det gäller nya varianter är det förvisso de samma som dyker upp
bland såväl uddevallaungdomarna som i den unga västgötskan. Men många
informanter har fortfarande inga nya varianter och det är få som har flera olika;
de som har förekomst har därtill få belägg. Vi har i Uddevalla sammanlagt inte
hittat mer än knappt tio belägg på nya varianter och ingen informant har fler än
två olika. Kontinuiteten i den västgötska varieteten liksom i den som vi funnit
i Uddevalla visar istället att det finns en tydlig skillnad mellan västgötska och
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bohuslänska. Dialekten i det västgötska området kan sägas vara stabil utan något
påtagligt inflytande från göteborgskan och dialekten i Uddevalla tycks också
stabil. Någon särskild konvergens ens mellan språket i Trollhättan och Udde
valla kan inte avläsas. Det vi observerat är istället att vissa trollhätteungdomar
tycks urbana och har fler olika nya varianter än informanter på andra orter.
Den enda riktigt märkbara regionalisering som kommer till uttryck i mate
rialet är den man ser i Stenungsund–Tjörnområdet. I Stenungsund talar ung
domarna idag mer eller mindre likadant som ungdomar i Göteborg. Ung
domarna i Skärhamn är också starkt påverkade av göteborgskan men deras
varietet liknar än så länge i hög grad 55+informanterna i Stenungsund. Båda
dessa gruppers språk har vi karaktäriserat som en typ av blanddialekt som vi
alltså valt att benämna kombilekt.

8.4.2 Kombilekt

Av det västgötska ungdomsmaterialet framgår att de informanter som har
många olika dialektvarianter i lägre grad också har nya varianter. Dessa före
kommer helt tydligt oftare hos informanter som är tämligen utjämnade. Bland
framför allt skärhamnsgymnasisterna är situationen en helt annan. De kom
binerar äldre bohuslänska dialektvarianter med göteborgska drag. Liknande
tendenser finns också främst i den äldsta stenungsundsgruppen. Vi har inte
funnit någon term som motsvarar den språkblandning vi uppmärksammat.
Det är förvisso fråga om en koineseringsprocess och kanske skulle blandningen
kunna beskrivas som en typ av mixed eller eventuellt scrambled lect som på
sikt skulle kunna resultera i en koiné eller ett dialektbyte, se 2.3.3. Men det
vi funnit kan inte definieras som en tydlig ny blandvarietet utan snarare som
ett slags kontinuum med bohuslänska som en punkt och göteborgska som en
annan. Utvecklingen av denna blanddialekt måste också ses mot bakgrund av
en allmän utjämning mot standardspråket. En kombilekt, så som vi använt
termen, består av drag ur flera olika språksystem – två olika dialekter – som
kombineras med standardspråket där också nya varianter av olika slag antas
kunna ingå (se 7.3). Dragen kan kombineras på olika sätt och användas i olika
hög grad av olika individer och med stor individuell variation, även om mönster
går att utläsa. Med vårt val av benämning vill vi just framhålla att det handlar
om olika kombinationsmöjligheter. Gränsen mellan det vi kallar stenungsunds
göteborgska och det vi kallar kombilekt är emellertid inte skarp och måste
diskuteras.
Av våra informanter är 80-årige Bengt i Stenungsund den som låter mest
bohuslänsk. Prosodiskt låter han dock påfallande ofta göteborgsk men av de
nya göteborgska dragen har han bara å-haltigt långt a. Däremot förekommer
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flera varianter som också finns i äldre göteborgska (och som klassats som drag
gemensamma för bohuslänska, västgötska och göteborgska) – la, kort ô, kort i > e
och kort y > ö i hans varietet. Per-Ingvar, den andre 55+informanten, har färre
rent bohuslänska varianter men ungefär lika många av de äldre göteborgska
varianterna. Båda har tillräckligt mycket bohuslänska i sin varietet för att den
ska kunna benämnas kombilekt.
55−informanterna skiljer sig från 55+informanterna genom att prosodiskt ha
få eller inga inslag av bohuslänska, de har med undantag av kort runt u inga
rent bohuslänska varianter och få förekomster av varianter som bara är gemen
samma med västgötskan. De har dessutom gott om belägg på de drag som vi
benämner nya göteborgska varianter. Också nya standard- och urbana varianter
förekommer. Mellan 55−informanterna och ungdomarna i Stenungsund finns
också skillnader men inte tillräckligt stora för att dessa båda grupper ska kunna
sägas tala olika varieteter. Ungdomarna har förutom nya göteborgska drag i
betydligt högre grad nya standardvarianter och nya urbana varianter. Endast
enstaka belägg på varianter som inte också kan förekomma i göteborgska på
träffas inom gruppen. Gränsen mellan 55+ och 55−informanterna är visserligen
inte alldeles skarp men skillnaderna är tydligare än de mellan 55−varieteten
och ungdomarnas varietet och vi har bedömt båda dessa gruppers språk som
stenungsundsgöteborgska.
De skärhamnska ungdomarnas varietet däremot är en tydlig kombilekt och
innehåller allra flest olika varianter. Mattias som är den med flest har nästan lika
många traditionella varianter som 80-årige Bengt; båda har t.ex. traditionella
böjningsformer och pronomen. I likhet med Bengt har Mattias också å-haltigt
långt a, ô, i > e och y > ö men därutöver göteborgskt långt u och tremulerande r
liksom de tre nya standardvarianterna u-haltigt kort ö och långt öppet ö och ä.
De andra tre informanterna har inte lika många bohuslänska drag som Mattias
men de nya varianterna är ungefär desamma.
Förändringsprocessen mot göteborgska i Stenungsund kan sägas vara olika
långt gången i olika grupper. De båda 55+männen har många bohuslänska inslag
i sitt språk och talar en kombilekt. 55−har få och närmar sig ett dialektbyte
medan det bland stenungsundsungdomarna helt tydligt handlar om ett dialekt
byte. Endast enstaka ungdomars enstaka bohus-u vittnar om att här tidigare
talats bohuslänska.6 Om också den varietet som talas i Skärhamn handlar om en
pågående konvergerande process där göteborgskan på sikt kommer att ta över är
Möjligen skulle man kunna påvisa ett högre bruk av frikativa långa i och y i stenungsundsgöte
borgskan. Det är tänkbart att de, eftersom de ingått i den traditionella dialekten, också skulle
kunna vara särskilt vanliga i dagens varietet. Men det förutsätter att man jämför med bruket på
andra orter, t.ex. Göteborg, och det har vi inte gjort.
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i nuläget svårt att svara på. Uppkomsten av den stenungsundsgöteborgska varie
teten som man kan följa i de olika åldersgrupperna i Stenungsund kunde ju tala
för det. Men man kan också tänka sig att förekomsten av de många traditionella
varianterna i den kombilekt som de unga gymnasisterna i Skärhamn talar skulle
kunna komma att bli en mera permanent varietet än de äldre stenungsundarnas
kom att bli. Det myckna bruket av tj-ljud för sj-ljud, som skulle kunna tolkas
som en dialektmarkör och som ett sätt att visa att man kommer från Skärhamn
eller från västra Tjörn, framstår exempelvis som ganska stabilt. Vi har dessutom
under fältarbete kunnat konstatera att väldigt traditionell bohuslänska lever
sida vid sida med göteborgsdialekt i Skärhamn och i samtal fått vittnesmål om
hur viktig den gamla ”skärhamnskan” kan upplevas i vissa grupper. Hur man
väljer att tala kan i hög grad präglas av vilken identitet man vill lyfta fram. Som
redan framgått är den inter- och intraindividuella variationen i vårt material
påfallande, vilket vi ytterligare redogör för i kap. 9 och 10. Språklig förändring
som den tett sig hittills i Stenungsund–Tjörntrakten likaväl som i vårt övriga
undersökningsområde måste också kopplas ihop med utomspråkliga variabler.
I nästa avsnitt resoneras bl.a. kring samhälleliga förhållanden i området, t.ex.
demografiska och infrastrukturella.

8.5 Förändring i västsvenska dialekter i relation till
utomspråkliga variabler som demografi
och infrastruktur
Som en följd av olika övergripande språkliga förändringsprocesser finns i de
delar av Västsverige som vi undersökt fyra olika språkliga varieteter. Dessa
språkliga processer kan också kopplas till samhällelig förändring i regionen.
Mest påtaglig är den språkliga förändringen i Stenungsund där samtliga ung
domar talar göteborgska och där även de äldre gör det eller är starkt påverkade av
göteborgskan. En språklig konvergens har sannolikt pågått åtminstone under en
större del av 1900-talet, först med ett ökande antal göteborgska sommargäster
och senare genom stor inflyttning. Här ges därför en kort redogörelse för
Stenungsunds historia och utveckling. Informationen är företrädesvis hämtad
från kommunens webbplats (http://www.stenungsund.se/) i mars 2013.
Stenungsunds municipalsamhälle inrättades 1919 och tillsammans med
Spekeröd, Ucklum och Ödsmål kom det från 1952 att utgöra Stenungsunds
kommun; 1971 inlemmades också Jörlanda. Jordbruket har varit huvudnäring
även om fisket också periodvis haft stor betydelse. Under 1800-talet började
man bygga sommarvillor på Stenungsön, där välbärgade stadsbor, mest göte
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borgare, höll till. I och med att Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla
öppnades för trafik 1907 ökade områdets betydelse som badort. Bättre kommu
nikationer och ett ökat välstånd gjorde att fler människor hade möjlighet att
skaffa fritidshus och en mängd sommarstugor byggdes. På 1950-talet blev
den industriella utvecklingen viktig för området. Ett ångkraftverk byggdes
och förutsättningarna för lokalisering av storindustrier var därmed mycket
goda. Kommunikationsläget var också gynnsamt, både land- och sjövägen. Nu
etablerades den petrokemiska industrin, och en stor inflyttning tog sin början.
På hemsidan kan man läsa: ”Stenungsunds kommun har sedan [19]50-talet gått
från att ha varit ett litet kustsamhälle med 5 839 invånare till att vid årsskiftet
2011/2012 vara en pendlingskommun med 24 601 invånare. Det ger en befolk
ningsutveckling på 18 762 personer dvs. hela 321 %.” Under den första tjugoårs
perioden, 1950–1970, mer än dubblerades antalet kommuninvånare, och 1970
bodde där drygt 12 500 personer, 1985 drygt 17 000 och 2010 drygt 24 000.
Idag uppges nästan 6 000 kommuninvånare arbetspendla och hälften till Göte
borg. Nästan lika många som pendlar från Stenungsund för att jobba pendlar
också in till sina jobb i Stenungsund. En stor del av dem kommer från Göte
borg, och Stenungsund har ibland beskrivits som ett subcentrum i norra delen
av Göteborgsregionen.
Med detta som bakgrund ter det sig självklart att den språkliga ackommo
dationsprocessen i Stenungsund pågått under en ganska lång tid.7 Det framgår
även av våra informanters berättelser att kontakterna med Göteborg varit be
tydande på olika sätt. 80-årige Bengt berättar t.ex. om hur man åkte in till stan
och sålde grönsaker på torget. Hans dotter, tillika vår kvinnliga 55−informant, är
gift med en göteborgare vars föräldrar hade sommarstuga i trakten.
Men den riktigt stora förändringen torde ändå komma på 1950-talet i och
med att industrin byggs ut och behovet av arbetskraft blir stort. Folk kommer
från många delar av Sverige och inte minst från Göteborg. Man får tänka sig att
ett antal språkliga varieteter blandas och att den traditionella dialekten förmod
ligen ganska snart bara talas av en minoritet sedan länge bofasta. Inflyttarna
anpassar sig till standardspråket eller till en göteborgsk varietet som antagligen
hörs frekvent i området. De som kommer flyttande till de nya jobben torde till
stor del utgöras av ganska unga män och kvinnor som har barn. De inflyttade
barnen med diverse olika varieteter kommer kanske snart att utgöra majoriteten
Det är dock intressant att konstatera att Björseth i sin studie av dialekten i Ödsmål inte alls
nämner påverkan från göteborgskan. I resonemanget där han diskuterar vilka faktorer som på
verkar dialekten skriver han att denna inte bara påverkas av riksspråket, utan också av andra
dialekter. Men eftersom han väljer att inte gå in på detta utan skriver: ”Hur dessa […] inflytelser
förmedlas till D, förbigås här” får man förmoda att han inte betraktar detta inflytande som så
viktigt (1946:271).
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i en skolklass och de ”infödda” mindretal. Redan bland de yngsta kan inflyttade
göteborgsbarns språk snabbt ha fått status och blivit förebild för såväl inflyttarna
som för de stenungsundska barnen.
Kontakter med Göteborg har förstås också funnits på Tjörn. Även dit har
göteborgska och andra sommargäster kommit men inte i lika hög grad eftersom
det fram till 1960 inte gick att ta sig dit annat än sjövägen. Utvecklingen på Tjörn
är heller inte enhetlig. Inflyttningen ökar även där men senare än i Stenungsund
och olika på olika ställen. Till Skärhamn är inflyttningen mellan 1960 och 1970
marginell men mellan 1970 och 1980 ökar invånarantalet från knappt 1 500 till
nästan 3 000. I Myggenäset, som ligger närmast Tjörnbroarna, ökade befolk
ningen mellan 1965 och 1970 från 253 till 1 095 personer. Man har också
livnärt sig på olika sätt på ön. T.ex. var rederinäringen viktig i Skärhamn medan
man i öster kanske var mera beroende av fiske och jordbruk.8 Arbetspendlingen,
särskilt från östra Tjörn, måste ha ökat mycket märkbart från 1960 då de tre
broarna som förbinder ön med fastlandet invigdes. Man kan nog utgå ifrån
att många tjörnbor kom att jobba i Stenungsund i den petrokemiska industrin
men att utpendlingen såg olika ut beroende på var på ön man var bosatt. Ung
domarna på Tjörn var också hänvisade till fastlandet för att gå gymnasiet. Från
1976 har det funnits gymnasieskola i Stenungsund, dessförinnan fick man
åka till Kungälv.9 Även om man inte skulle kunna påvisa direktkontakt mellan
tjörnbor och göteborgare har förstås kontakterna med Stenungsund varit täta.
I takt med att språket där förändrats mot en stenungsundsgöteborgska har ju
denna kommit att påverka tjörnborna. Språksituationen på ön är dock knappast
homogen och vi har inte undersökt mer än några få ungdomar. Dock la vi särskilt
märke till att de tjörnungdomar som studerade på gymnasieskolan i Stenung
sund inte språkligt skiljde sig från de ungdomar som bor på fastlandet. De fyra
informanter som går på gymnasiet i Skärhamn låter däremot helt annorlunda
även om också de har mycket göteborgskt i sitt språk.
De stora genomgripande språkliga förändringarna i Stenungsund–Tjörn
området har vi alltså kopplat till den samhälleliga förändringen och särskilt den
enorma befolkningsökningen i stenungsundstrakten. Stenungsunds kommun
är inte bara unik i Västsverige utan i hela landet. Av Statistiska centralbyråns
undersökning från 2011 framgår att Stenungsunds kommun de senaste 30 åren
haft den tionde största ökningen i hela Sverige. Detta innebär också att dialekt
situationen där skiljer sig från den i vårt övriga undersökningsområdet.
http://www.tjorn.se/ i mars 2013.
Under ett antal år från slutet av 1990-talet fanns ett sjöfartsgymnasium i Skärhamn där en del
elever med viss inriktning kunnat gå men majoriteteten gymnasister har åkt till Stenungsund.
Skolan är idag nedlagd.
8
9
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Både varieteten i Uddevalla och den i Västergötland har vi beskrivit som
homogen och i flera avseenden stabil.10 Exempelvis har vi inte noterat några
göteborgska varianter alls och bara ett fåtal nya standard- och urbana varianter.
Kanske kan detta kopplas till viss demografisk stagnation. Uddevallas befolk
ning har t.ex. inte ökat alls sedan 1960-talet, SIX-värdet var 2004 negativt och
utbildningsnivån låg. Stan liknar i detta avseende de orter som i det västgötska
området uppvisar de stabilaste varieteterna, Skara, Vara och Kinna. Det är som
framgått lite svårt att bedöma kontinuitet och förändring i ett helhetsperspektiv
eftersom den interindividuella variationen är stor på alla orter. Ser man dock
sammantaget till antal traditionella varianter och antal nya kan man konstatera
att de mest dialektala informanterna finns på dessa tre orter.
Skara, Vara och Kinna har gemensamt att de i början av 2000-talet hade ett
lågt SIX-värde och ansågs vara push-orter. För t.ex. både Skara och Vara gällde
att utbildningsnivån var låg, in- och utpendlingen obetydlig och att villapriserna
haft dålig utveckling. Vara har dessutom tappat invånare under de senaste 30
åren och minskat med drygt 7 %. Skaras befolkning har ökat 2 % och Marks
kommun, dit Kinna hör, 8 %.11 I Kinna kan en del av dialektens stabilitet förklaras
med att markmålet sedan gammalt haft hög status. Överhuvudtaget kan man
tänka sig att språket i Kinna liksom i Vara och Skara som ligger i kärnan av
Skaraborg visar en större kontinuitet genom att dialekten i utgångsläget haft en
starkare position. Det skulle mycket väl kunna tänkas att det språk som talades
i Borås och Trollhättan redan på 1950-talet var mera utjämnat. Detta har vi ju
dock inte undersökt.12
Den stabilitet som vi tyckt oss finna i Kinna, Vara och Skara är inte lika
påtaglig i Borås och Trollhättan.13 Där är standardspråkets inflytande större
liksom antalet belagda nya standard- och urbana varianter. Informanternas
10
Homogeniteten gäller främst den repertoar av varianter som finns att tillgå. Alla individer gör ju
inte bruk av dem och den interindividuella variationen gör det svårt att urskilja graden av dialek
talitet på olika orter eftersom informanterna skiljer sig så pass mycket sinsemellan.
11
Inte ens Kinnas närhet till Göteborg, ca 60 km och faktiskt närmare än Skärhamn, tycks bidra
till att man där talar göteborgska. Två kvinnliga informanter har förvisso flera nya varianter men
en av dem kommer från Sätila, som bara ligger ca 45 km från Göteborg och där är kontakterna
med stan fler.
12
Information om befolkningsförändringen har hämtats från respektive kommuns webbplats i
mars 2013.
13
Sollebrunn valdes som undersökningsort för att Anna Grönberg i sin studie (2004) fann att
informanterna därifrån hade fler nya drag i sin varietet än andra alingsåsgymnasister på mot
svarande geografiskt avstånd. Vi kan i vår studie bekräfta att andelen nya varianter i Sollebrunn är
ganska stor men eftersom urvalet av informanter i Sollebrunn avviker från andra orters kan en del
av resultaten där bero på detta. Vi har därför valt att inte fördjupa oss i eventuella utomspråkliga
förklaringar. Det ser dock ut som om sollebrunnsinformanternas språkliga profiler mera liknar
informanterna i de båda större städerna.
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språkprofiler i dessa båda städer liknar varandra men homogeniteten i Borås är
tydligare än i Trollhättan. I Trollhättan är spännvidden i ungdomarnas dialek
talitet större och fler informanter har fler nya varianter. Den tjej i materialet som
har flest olika nya varianter och dessutom väldigt många belägg bor där.
Både Trollhättan och Borås är större städer som enligt SIX-mätningen 2004
präglades av hög inpendling och många arbetstillfällen.14 Invånarantalet i Borås
har ökat och minskat om vartannat under de senaste 30 åren men legat runt
100 000 i hela kommunen medan Trollhättans stadigt har ökat; i kommunen bor
drygt 55 000. Riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg som går genom Borås,
och E45 genom Trollhättan ger snabb trafik och goda pendlingsmöjligheter åt
två håll vilket säkert bidrar till hög inpendling. Att det finns högskola på båda
orter torde föra med sig en inflyttning från olika delar av Sverige både vad gäller
studenter och lärare.
Men språkligt skiljer sig alltså städerna. Informanterna i Trollhättan har
belägg på fler olika varianter och den interindividuella variationen är större.
Vissa killar uppvisar en tydlig dialektalitet medan vissa tjejer snarare är mycket
urbana. Tjejen med flest nya varianter berättar t.ex. att hon ofta är i Göteborg:
iblann åker ja dit för å komma till en större stad, så de tar ju fyrtifem minuter me
tåg å shoppar så. Dessa tjejer har ett slags identitet som ung och urban. Killarna
har andra intressen och identifierar sig på annat sätt. Men den mest dialektale
killen med tretton olika varianter beskriver också hur han åker till Göteborg och
handlar: allt finns ju där elle mer affärer å andra grejer så. Språkligt uppvisar dessa
individer således olika språkprofiler, en urban ung kvinna med hela sju olika nya
varianter som ofta uppträder och en ung man med bl.a. bakre r och tjockt l bor
båda i centrala Trollhättan och går båda ett studieinriktat gymnasieprogram. Än
en gång visar vår undersökning hur komplex dagens språksituation är och hur
viktigt det är att förhålla sig till den inter- och intraindividuella variationen. I
de följande kapitlen fördjupas dessa perspektiv ytterligare.

14

Mätningen är från 2004 och den kris som drabbat Trollhättan de senaste åren har inte beaktats.
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9

Intraindividuell variation mellan
olika samtalssituationer

I det här kapitlet beskriver vi hur stor den intraindividuella variationen kan vara
mellan olika samtalssituationer. Vi redogör för fem informanters bruk av dialektoch standardvarianter i intervjuinspelning och egeninspelning. En beskrivning
av det material som använts för den här delstudien och analysen av detsamma
ges i 9.1. Därefter redovisas i 9.2–9.6 de fem informanterna i varsitt avsnitt. Den
som växlar allra minst i bruket av dialekt- och standardvarianter mellan intervju
och egeninspelning, Samuel, presenteras först. Därefter följer informanterna i
ordning efter hur stor skillnad det är mellan intervju och egeninspelning. Kapitlet
avslutas med en diskussion kring de olika informanternas skillnader och likheter
i bruket av dialekt- och standardvarianter i de olika inspelningssituationerna.

9.1 Material och analys
Tidigare studier har konstaterat att individer utnyttjar olika delar av sin språkliga
repertoar på olika sätt i olika kontexter (se t.ex. Thelander 1979 och Lappalainen
2004, 2005). För att ta reda på hur en individs språkliga repertoar verkligen ser
ut måste man alltså analysera en rad olika samtalstyper där samma individ del
tar. Vi ställde oss också tidigt frågan huruvida informanterna påverkades språk
ligt av intervjusituationen eller om det språkbruk vi dokumenterade var repre
sentativt för deras språkvanor i allmänhet.
Ett urval informanters språkbruk har undersökts i två typer av samtalskontexter,
dels den intervju vi gjort, dels i de egeninspelningar informanterna gjort själva.
På så vis kan vi få en tydligare bild av informanternas språkliga repertoar, samt
studera hur informanters dialektbruk skiljer sig mellan olika situationer. Tre av
de här undersökta informanterna är gymnasieungdomar från Kinna, Skara och
Uddevalla. De andra två är vuxna informanter, den ena en 48-årig kvinna i Skär
hamn, som inte behandlas i rapporten i övrigt, och den andra Lars-Erik, dvs.
den 44-årige mannen i Skara som redovisas ingående i kapitel 3.1 Informanterna
har ombetts spela in sig själva i sin vardagliga miljö. Egeninspelningarna som
1
Vi väljer att också redovisa skärhamnskvinnan här trots att hon alltså inte ingår i vår analys i
övrigt. Hon representerar här en vuxen informant som samtalar med en jämnårig dialektal kollega.
Lars-Erik talar med en äldre dialektal man.
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Tabell 62. Materialet som används för att visa intraindividuell variation
Informant

Intervju

Egeninspelning

Samuel. 17 år, Kinna

Gruppintervju med
två klasskompisar
27 minuter

Samtal under lektion
med klasskompis
47 minuter

Jessika. 17 år, Skara

Gruppintervju med
två klasskompisar
32 minuter

Inspelning 1: Samtal med
klasskompis under lektion
40 minuter
Inspelning 2: Samtal med
flera kompisar under rast
18 minuter
Inspelning 3: Skolarbete med kompis
30 minuter
Sammanlagt: 1 tim 28 min

Ellen. 18 år, Uddevalla

Gruppintervju med en klasskompis
48 minuter

Samtal med kompis i hemmet
51 minuter

Inga-Lill. 48 år, Skärhamn

Intervju
Endast intervjuare närvarande
30 minuter

Samtal på arbetsplatsen, både
informella privatsamtal och
arbetsrelaterade samtal
2 tim 25 min

Lars-Erik. 44 år, Skara

Intervju
Endast intervjuare närvarande
43 minuter

Samtal med äldre granne i hemmet
58 minuter

undersöks är mellan 47 minuter och två timmar och 25 minuter och intervju
inspelningarna mellan 27 och 48 minuter. Materialet presenteras i tabell 62.
Som framkommit i tidigare kapitel har vi gjort en analys av informanternas
realisering av språkliga variabler som kategoriskt bruk av dialektvariant (D),
kategoriskt bruk av standardvariant (S) eller bruk av både dialekt- och standard
variant (SD).2 Analysen i det här kapitlet tar avstamp i respektive informants
bruk av dialektvarianter. För varje informant har vi lyssnat på både intervjuer
och egeninspelningar och noterat då de använder en dialektvariant. Därefter har
vi undersökt om de använder den dialektvarianten i den andra inspelningssitua
tionen eller ej och om de har kategoriskt bruk eller växlar mellan dialekt- och
standardvarianten. De variabler som enbart realiseras som standardvarianten
har inte undersökts. Det innebär att olika variabler, och olika antal, diskuteras
för de olika informanterna. I materialet med den vuxna informanten från Skär
hamn har vi t.ex. inte noterat i vilken grad hon växlar mellan dialektvariant
och standardvariant för en viss variabel. Uppskattningsvis använder hon dock
2
Som framkommit ovan (kapitel 5 och 7) har vi också undersökt informanternas bruk av nya
varianter. Eftersom de informanter som analyseras här nästan inte alls använder nya varianter
undersöks inte de variabler som kan realiseras som nya varianter eller standardvarianter, utan
enbart variabler som realiseras som dialekt- eller standardvarianter.
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relativt få dialektvarianter kategoriskt. Vi har inte analyserat våra informanters
samtalspartners språkbruk i egeninspelningarna, utan nöjt oss med att göra en
skattning av hur dialektala de är.

9.2 Samuel i Kinna
Samuel är den västgötske gymnasist som har flest dialektvarianter och hans
dialektbruk i intervju respektive egeninspelning skiljer sig minst i det under
sökta materialet. Han intervjuades 2007 i Kinna tillsammans med en (för ung
domsmaterialet) mycket dialektal och en mycket utjämnad klasskompis med 14
respektive 2 dialektvarianter vardera. Intervjun pågår i 27 minuter. Egeninspel
ningen som Samuel gjort är 47 minuter lång och är inspelad under en lektion där
Samuel och en kompis talar med varandra. Kompisen är något mindre dialektal
än Samuel själv i inspelningen. Ibland deltar utöver Samuel och kompisen även
andra klasskamrater. Under lektionen har Samuel och kompisen i uppgift att
diskutera olika instuderingsfrågor, vilket de också delvis gör. Den största delen
av inspelningen består dock av samtal om andra saker.
Samuel har belägg på 16 dialektvarianter i intervjun. Vi slog i analysen i
kapitel 4 ihop bruket av pronomen till en kategori men Samuel använder två
olika typer av dialektala pronomen (ho ’hon’ och en ’man’) och har således egent
ligen belägg på 17 dialektvarianter i intervjun. I egeninspelningen använder
han också 17 dialektvarianter, men några av dessa är andra än dem i inter
vjun. Sammantaget har han belägg på 20 olika dialektvarianter och således har
20 variabler undersökts med avseende på om de realiseras som dialektvariant,
standardvariant eller både och. Diagram 34 illustrerar fördelningen av variabler
i dialekt- och standardvarianter i de båda inspelningarna.
Vilka variabler som realiseras som dialektvarianten skiljer sig alltså något
mellan intervjun och egeninspelningen, men han realiserar 17 variabler som
dialektvarianten och tre variabler som standardvarianten i båda. Rent kvantita
tivt är det alltså ingen skillnad mellan intervju och egeninspelning.
Samuel har i intervjun belägg på adverbet möe ’mycket’, substantivböjningar
i plural, pronomenformerna ho ’hon’ och en ’man’, kort i > e, bakre r ordinitialt,
vokal
förkortning framför konsonantkluster, kort o > ô, marbo
diftong, borås
diftong, tjockt l, partikeln la3, västgöta-u, -i och -y och långt slutet ö respektive ä
framför r. Han har kategoriskt bruk av la, bakre r och slutet ä framför r.
3
För de unga informanterna har vi inte i huvudstudien undersökt om de växlar mellan la och väl
(se 4.1.2). För de unga informanter som presenteras i detta kapitel har det dock gjorts och Samuel
har inga belägg på väl, vare sig i intervju eller i egeninspelning.
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Diagram 34. Samuels realisering av 20 variabler i intervju respektive egeninspelning. Gröna
staplar = dialektvariant (D), orange staplar = både standard- och dialektvariant (SD), röda staplar
= standardvariant (S).

I egeninspelningen har han också belägg på 17 olika dialektvarianter. Han har
i denna inte belägg på den dialektala partikeln la, inte heller substantivböjningar
eller den dialektala varianten av generiskt pronomen en ’man’. Däremot har han
ett belägg på kort u > o framför ng/nk/ns4, liksom traditionell adjektivböjning och
rd > tjockt l. Utöver detta kan det också vara värt att påpeka att Samuel använder
ett belägg på ordet schwin ’svin’, men att det troliga är att han i det fallet använder
ett traditionellt dialektalt drag som en stilisering (se vidare i kapitel 10). I inter
vjun har han kategoriskt bruk av ordinitialt bakre r och slutet ö framför r.
Sammantaget är det alltså för Samuels del inte speciellt stor skillnad mellan
de två inspelningarna. En möjlig förklaring till det är att de båda inspelnings
situationerna är ganska lika såtillvida att en dialektal kompis medverkar i båda.
Egeninspelningen har dock mer karaktären av ett privatsamtal. Men resultatet
visar också att Samuel inte påverkas speciellt mycket av vem han talar med.

9.3 Jessika i Skara
Jessika intervjuades tillsammans med två klasskompisar i Skara 2008. Den ena
av kompisarna tillhör dem i materialet som använder relativt många traditionella
dialektvarianter och den andra dem som använder relativt få (elva respektive fem
Belägget är ordet ronka ’runka’. Det kan vara värt att påpeka att formen ronka kan vara mer eller
mindre konventionaliserad i området. Även Samuels kompis som medverkar i egeninspelningen
använder samma form.

4
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Diagram 35. Jessikas realisering av 13 variabler i intervju respektive egeninspelning. Gröna
staplar = dialektvariant (D), orange staplar = både standard- och dialektvariant (SD), röda staplar =
standardvariant (S).

dialektvarianter vardera). Intervjun är 32 minuter lång. Här analyseras också tre
egeninspelningar som Jessika gjort. Den första inspelningen är drygt 40 minuter
och är gjord under en lektion där Jessika tillsammans med några klasskamrater
har i uppgift att förbereda en presentation. Under inspelningen talar de också om
andra saker som inte berör skolarbetet. Den andra inspelningen är 18 minuter
och är ett samtal mellan Jessika och hennes kompisar på en rast och i den
tredje inspelningen ägnar sig Jessika och en kompis åt skolarbete ca 30 minuter.
Sammanlagt har alltså 1 timma och 28 minuters egeninspelning med Jessika
analyserats. De kompisar som medverkar på inspelningarna är olika dialektala,
en del uppskattningsvis ungefär som Jessika, andra lite mer eller lite mindre.
Jessika använder nio olika dialektvarianter i intervjun och elva olika i egen
inspelningen. Sammanlagt har hon belägg på 13 olika dialektvarianter. Således
har 13 variabler undersökts och relationen mellan dialekt- och standardvarianter
i de båda inspelningarna noterats. Jessikas realisering av variablerna illustreras
av diagram 35.
Jessika använder alltså två fler dialektvarianter i egeninspelningarna jämfört
med intervjun. I intervjun har hon belägg på sulle ’skulle’, vokalförkortning, kort
o > ô, tjockt l, partikeln la, västgöta-u, -i och -y, liksom slutet ö framför r. Av
dessa har hon kategoriskt bruk av la och långt slutet ö framför r.
Hennes bruk av dialektvarianter i egeninspelningarna är ganska likt det i
intervjun, med några undantag. Hon har inga belägg på kort o > ö (förutom
i ordformen gôtt, vilket skulle kunna vara ett konventionaliserat uttal av just
det ordet). Inte heller har hon något belägg på partikeln la men däremot två
belägg på standardvarianten väl. I egeninspelningen har hon belägg på kort
i > e, dialektvarianten schL och bakre sch-ljud.5 Hon har kategoriskt bruk av schL
5

Hon har i egeninspelningen också belägg på dialektvarianten sa ’ska’, men eftersom hon inte har
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och västgöta-y. Jessika är alltså något mer dialektal i egeninspelningarna än i
intervjun.
Det kan finnas flera anledningar till den skillnad som finns mellan samtals
situationerna. En förklaring är rent kvantitativ: egeninspelningarna dokumen
terar helt enkelt längre samtalstid och vissa variabler hade kanske någon gång
realiserats som en dialektvariant även i intervjun om den hade pågått längre.
Andra förklaringar är att egeninspelningen också innehåller privata och per
sonliga samtalsämnen och att en del av de informanter som medverkar är mer
dialektala än Jessika själv. Det är dock värt att påpeka att skillnaderna inte är
speciellt stora, inte minst som det i egeninspelningarna rör sig om enstaka be
lägg på dialektvarianterna och att hon ju dessutom har belägg på ett par dialekt
varianter i intervjun som hon inte har belägg på i egeninspelningarna.

9.4 Ellen i Uddevalla
Ellen intervjuades i Uddevalla hösten 2007 tillsammans med en kompis som är
något mindre dialektal än hon själv. Intervjun är 48 minuter. Egeninspelningen,
som är 51 minuter lång, är gjord hemma hos Ellen. En kompis som talar relativt
mycket bohuslänska medverkar. Under inspelningen städar Ellen sitt rum och
de kommenterar det de håller på med och skämtar och skrattar mycket.
I intervjun har Ellen belägg på tolv olika dialektvarianter och i egeninspel
ningen 15 olika. Sammanlagt har hon 17 olika dialektvarianter i materialet och
således har 17 variabler undersökts. Fördelningen av varianter i de båda mate
rialen illustreras i diagram 36.
Materialet från intervjun innehåller belägg på t > d (ett belägg), långt Bohus-u,
långt spetsigt e, kort Bohus-u, frikativt långt i och y, schL, tjockt l, slutet långt ö
och ä framför r, kort o > ô och änna.
Egeninspelningen innehåller samma dialektvarianter som intervjun, undan
taget t > d.6 Här har hon också ett belägg vardera på ligrann ’litegrann’, kort
slutet o, frikativt kort i, rd > tjockt l, kort i > e, liksom partikeln la.
Varken i intervju eller i egeninspelning använder Ellen någon dialektvariant
genomgående utan växlar till standard för samtliga 17 variabler. Sammantaget
är Ellen något mer dialektal i egeninspelningen än i intervjun.
Precis som i fallet med Jessika ovan är det viktigt att påpeka att det i egen
inspelningen rör sig om enstaka belägg på dialektvarianter som inte förekommer
några belägg på variabeln ska (men däremot skulle) i intervjun har det inte jämförts här.
6
Hon har visserligen ett belägg i egeninspelningen, men det rör sig förmodligen om medveten
variation, dvs. en s.k. dialektstilisering i det fallet (se 10.4).

224

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Intervju

Egeninspelning

Diagram 36. Ellens realisering av 17 variabler i intervju respektive egeninspelning. Orange staplar
= både standard- och dialektvariant (SD), röda staplar = standardvariant (S).

i intervjumaterialet. Att Ellen är mer dialektal i egeninspelningen än i intervjun
beror sannolikt på att den kompis som hon samtalar med i egeninspelningen är
mer dialektal än den som medverkar vid intervjutillfället.

9.5 Inga-Lill i Skärhamn
Inga-Lill är 48 år vid inspelningstillfället 2009. Hon bor på Klädesholmen strax
utanför Skärhamn men är född i Göteborg. Hennes släkt kommer från Klädes
holmen och när Inga-Lill var sex år flyttade familjen tillbaka dit. Då talade
hon en så utpräglad göteborgska att hon blev mobbad av både barn och vuxna,
berättar hon, och började därför tala bohuslänska, precis som släkt och kompisar.
I intervjun, som är 43 minuter, deltar Inga-Lill och en intervjuare.7 Egenin
spelningen, som är 2 timmar och 25 minuter, äger rum på Inga-Lills arbetsplats
och består av informella privatsamtal med en nära kollega, som också är mycket
dialektal, liksom en del telefonsamtal (där man inte hör uppringaren).
Inga-Lill har i intervjun belägg på 19 dialektvarianter och i egeninspelningen
på 28. Sammanlagt har 28 variabler undersökts. Hur dessa fördelar sig mellan
dialekt- och standardvarianter framkommer av diagram 37.
Följande dialektvarianter förekommer i intervjun: pronomenformen je
’jag’, kort a > e i utljud (både i verb och adjektiv, t.ex. komme ’komma’ och hele
’hela’), vära ’vara’, långt ä > e, långt bohus-u, långt bohus-e, frikativt kort i och
7
Inga-Lill är en av de informanter vi kommit i kontakt med genom rekommendation. Hon upp
gavs vara speciellt dialektal. I intervjun framstår hon inte som så dialektal som andra uppgivit, men
det gör hon däremot i egeninspelningen.
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Diagram 37. Inga-Lills realisering av 28 variabler i intervju respektive egeninspelning. Orange
staplar = både standard- och dialektvariant (SD), röda staplar = standardvariant (S).

y, frikativt långt i och y, pronomenformen en ’man’, traditionell pluralböjning
av substantiv, tjockt l, slutet långt ö framför r, kort u > o framför ng/nk/ns, kort
y > ö, kort i > e och kort o > ô. För övriga nio variabler använder Inga-Lill enbart
standardvarianten i intervjun.
Utöver dessa 19 dialektvarianter har Inga-Lill i egeninspelningen belägg på
v > w, långt o > u, hårt sk och förmjukning av p, t och k till b, d och g, kort bohus-u,
adverbformerna såhäringa med varianter och möe ’mycket’, pronomenformen hu
’hon’ och traditionell substantivböjning i singular. Hon har också belägg på di
’de’, men eftersom hon inte använder variabeln i intervjun har den inte räknats
med. Sammantaget använder Inga-Lill alltså många fler dialektvarianter i egen
inspelningen än i intervjun.
Det är också tydligt vid genomlyssning av de båda materialen att Inga-Lill
oftare växlar från dialektvarianter till standardvarianter av en given variabel i
intervjumaterialet än i egeninspelningen. Sannolikt beror det på att Inga-Lill
anpassar sitt språk efter den hon samtalar med. Vid intervjun medverkar inte
någon annan som talar bohuslänska, som det ju alltså gör vid egeninspelningen.
Inga-Lill berättar som nämndes ovan att hon är medveten om olika dialektala
varieteter och att hon, åtminstone som barn, kände sig tvungen att anpassa sig
till andra dialekttalare.

9.6 Lars-Erik i Skara
Den som uppvisar störst skillnad mellan intervju och egeninspelning av infor
manterna i denna delstudie är Lars-Erik 44 år. Han intervjuades ensam 2008.
Intervjun pågår i 30 minuter. Under egeninspelningen (drygt 58 minuter) fikar
han med en äldre granne som talar mycket västgötska. Lars-Eriks dialektbruk
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Diagram 38. Lars-Eriks realisering av 33 variabler i intervju respektive egeninspelning. Gröna
staplar = dialektvariant (D), orange staplar = både standard- och dialektvariant (SD), röda staplar
= standardvariant (S).

redovisas i detalj i kapitel 3. Här presenteras hans realisering av variabler igen för
att hans variation ska kunna jämföras med de andra informanternas variation
och först ges en översiktlig repetition av de dialektvarianter han använder i res
pektive inspelning.
I intervjun har Lars-Erik belägg på 22 dialektvarianter och i egeninspelningen
33. Sammanlagt har han belägg på 33 olika dialektvarianter och således har 33
variabler undersökts. Diagram 38 illustrerar Lars-Eriks fördelning av dialektoch standardvarianter i de båda materialen.
Lars-Erik har i intervjun belägg på assimilation, pronomenet en ’man’, tradi
tionell böjning av substantiv i singular och plural, kort å-haltigt a, kort i > e,
kort y > ö, bakre r i sammansättningar och ordinitialt, sa/sulle ’ska/skulle’, vokal
förkortning framför konsonantkluster, kort o > ô, sl > schL, tjockt l, bakre sj-ljud,
partikeln la, västgöta-i, -u och -y samt långt slutet ä respektive ö framför r (se
kapitel 3). Fyra av dessa använder han genomgående, nämligen slutet långt ä
respektive ö framför r, tjockt l och bakre r initialt i sammansättningar.
I egeninspelningen har han belägg på ytterligare 11 dialektvarianter, och 33
variabler realiseras således någon gång som dialektvarianten. 14 av dessa har han
dessutom kategoriskt bruk av, dvs. 10 fler än i intervjumaterialet. Utöver de ovan
nämnda dialektvarianterna har han även belägg på följande dialektvarianter:
vokalförlängning, bindevokal, kort u > o framför ng/nk/ns, di ’de’, kongruens
böjda adjektiv, partikeln änna, adverbet möe ’mycket’, ho ’hon’, kort rundat u,
bakre r som inleder huvudbetonad stavelse och rd > tjockt l. Han har kategoriskt
bruk av kort u > o, ho, traditionell substantivböjning i singular och plural, bakre
r i alla positioner utom en, sa/sulle ’ska/skulle’, schL, tjockt l, partikeln la liksom
slutet långt ä respektive ö framför r.
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Lars-Erik är alltså betydligt mer dialektal i egeninspelningen än i intervjun,
vilket kan förklaras med att hans samtalspartner, den äldre grannen, är mycket
dialektal. I intervjun anpassar sig Lars-Erik till intervjuarens utjämnade varietet
medan han i samtalet med sin granne ackommoderar med dennes varietet.
Själva aktiviteten intervju, som av vissa informanter skulle kunna upplevas som
mer formell än ett privatsamtal, kan också påverka Lars-Eriks språkbruk.

9.7 Sammanfattande diskussion
Olika individer växlar olika mycket i dialektalitet mellan intervju och egen
inspelning. De informanter som växlar minst är ungdomarna. Ett par orsaker
torde ligga bakom detta. Till att börja med talar ungdomarna inte lika mycket
dialekt som de vuxna informanterna, deras repertoar av dialektvarianter är alltså
helt enkelt mindre och därför blir också skillnaderna mellan de olika inspel
ningssituationerna mindre. Ungdomarna intervjuades också i grupp med andra
mer eller mindre dialekttalande kompisar närvarande vilket sannolikt bidrar till
att intervjusituation och egeninspelning liknar varandra mer för ungdomarna
än för de vuxna. Dessa intervjuades ju båda enskilt. På så vis kan man också se
metodvalet att intervjua ungdomarna i grupp som lyckat då vi eftersträvade att
ge en representativ bild av ungdomarnas vardagliga språkbruk.
En annan viktig, och troligen avgörande orsak, är att de vuxna informanterna
i egeninspelningarna talar med personer som är lika eller mer dialektala än
de själva är. Informanterna uppvisar alltså en språklig repertoar där de i vissa
samtalssituationer kan använda fler dialektvarianter medan de i andra kan
använda fler standardspråkliga former. De kan också möjligen uppfatta intervju
situationen som mer formell än ett privatsamtal.
En skillnad mellan intervju och egeninspelning är dessutom växlingen mellan
dialekt- och standardvarianter i intervjuerna. Åtminstone de västgötska infor
manterna (som studerats mer ingående med avseende på den intraindividuella
variationen) tenderar att växla något mindre till standardvarianter i egeninspel
ningarna. Det kan bero på att de trots allt påverkas något av intervjuarens mer
standardnära varietet och/eller den mer formella situation som en intervju inne
bär jämfört med ett informellt samtal. Många av dialektvarianterna används
enbart sporadiskt av informanterna, och i vissa fall också endast i vissa ord,
vilket kan vara ett tecken på att informanterna i många samtalskontexter skulle
använda standardvarianten, men att de i en del kontexter använder den dia
lektala varianten.
På sätt och vis är en intervjuare närvarande även under egeninspelningarna,
eftersom det finns en inspelningsapparatur. I egeninspelningarna tycks också
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informanterna orientera sig olika mycket mot oss som lyssnare. De två äldre
infor
man
terna verkar involvera inspel
nings
utrustningen mindre i samtals
aktiviteten än vad ungdomarna gör. Ungdomarna förklarar ibland för oss som
lyssnare vilken aktivitet det är vi får delta i och det händer att de vänder sig
direkt till oss under inspelningen eller omtalar oss och projektet (jfr Schøning
& Møller 2009). Egeninspelningarna i vårt material kännetecknas dock av att
informanterna här pratar om mer privata ämnen och att samtalen inte är styrda
av någon deltagare på det sätt som intervjusituationerna är. Vi kan emellertid
inte veta om informanterna använder mer dialektvarianter eller mer standard
varianter när de inte blir inspelade.
Att informanter kan påverkas av inspelningssituationen är ett välbeskrivet och
mycket diskuterat fenomen både inom sociolingvistiken och dialektologin (se
t.ex. Hedblom 1950, 1961, Labov 1972 och Thelander 1979:85, se vidare i kapitel
10). Gregersen och Røyneland (2009:189) efterlyser en större studie som jämför
talares dialektalitet i sociolingvistiska intervjuer och egeninspelningar. Den här
delstudien är åtminstone ett bidrag till kunskapen om hur talares olika språkliga
repertoarer kan manifestera sig i olika samtalskontexter, dvs. hur dialektala talare
är vid olika tillfällen. Som vi sett ovan verkar det som om vissa informanter
talar på ett annat sätt när de inte intervjuas, men inte alla. De två informanter
som uppvisar störst skillnad mellan de två undersökta samtalskontexterna,
Inga-Lill och Lars-Erik, växlar till en mer dialektal varietet då de talar med
andra dialekttalare. De yngre informanternas språkanvändning verkar dock
relativt opåverkad av intervjusituationen, vilket tyder på att ungdomsmaterialet
är representativt för hur dialektala dagens unga i Västergötland och Bohuslän
är. Möjligen pekar det också på en framtida dialektal stabilitet i området, eller
åtminstone på att utjämningstendensen stannat upp något, när dagens unga
generation inte anpassar sig så mycket till olika talsituationer.
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10

Intraindividuell variation
inom ett och samma samtal

Ovan har vi gång på gång återkommit till den stora intraindividuella variationen
och konstaterat att dagens västsvenskar växlar mellan dialekt- och standard
varianter inom ett och samma samtal. Med hjälp av samtalsanalytisk metod ges
i det här kapitlet några förklaringar till variationen.1
Eftersom så gott som samtliga variablers realisering som dialekt- eller stand
ardvariant har noterats i materialet kan man avgöra när en informant växlar från
sitt ”normalbruk”, dvs. när någon som oftast använder standardvarianten av en
viss variabel växlar till dialektvarianten eller vice versa. För att undersöka hur
samtalskontexten påverkar informanterna att använda en dialekt- eller stand
ardvariant i sådana fall har variationen undersökts ur ett interaktionellt per
spektiv.
Närmast nedan beskrivs samtalsanalys kortfattat och de transkriptionsprin
ciper som används här presenteras. I 10.2 diskuteras kort lexikala förklaringar
till variationen och i 10.3 exemplifieras hur intervjuarens närvaro kan påverka
informanternas språkbruk. Därefter diskuteras i 10.4 fenomenet dialektstili
sering av olika slag och i 10.5 hur samtalsdeltagare anpassar sig till varandra
i bruket av dialektvarianter. Avslutningsvis förs en kort sammanfattande dis
kussion.

10.1 Kort introduktion till
samtalsanalys och transkription
Inom disciplinerna Conversation Analysis (CA) och Interaktionell lingvistik
ser man samtalet som en social aktivitet (se t.ex. Sacks, Schegloff & Jefferson
1974, Atkinson & Heritage 1984, Sacks 1992a & 1992b, Selting & CouperKuhlen 2001, Anward & Nordberg 2005 och Engdahl & Londen 2007). Med
det menar man att samtalsdeltagare gemensamt bygger upp samtalet yttrande
för yttrande och att varje yttrande är en social handling.
Samtal är också organiserade. De yttranden, eller turer, som fälls under ett
samtals gång avlöser varandra på ett organiserat sätt. Den här organisationen
brukar man tala om som sekventiell, och man har kunnat konstatera att alla
1

I avsnitt 10.2 används inte samtalsanalytisk metod.
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samtal är sekventiella på så vis att varje yttrande är en följd av den tidigare kon
texten och en inledning på den efterföljande kontexten (Schegloff 1968, Sacks
[1973] 1987:54, Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Det innebär att varje nytt
yttrande är påverkat av tidigare yttrandens innehåll och utformning och att de i
sin tur påverkar efterföljande yttranden.
En sekventiell analys går ut på att ta reda på vad ett yttrande är en respons på
och vad det får för följd. Målsättningen är att försöka fastställa innebörden av att
en samtalsdeltagare väljer att säga något på ett särskilt sätt vid just det tillfället
(Steensig 2001:12). Man brukar tala om att man inom samtalsanalys antar ett
deltagarperspektiv, dvs. att man analyserar varje yttrande i ljuset av det som de
som deltar i samtalet har tillgång till vid ett givet tillfälle. Analysen syftar till att
beskriva samtalsdeltagarnas förståelse och tolkning av det som sägs.
Inom samtalsanalys ser man allt i ett samtal som potentiellt viktigt för
analysen. Det innebär att man också lägger vikt vid att undersöka sådant som
andra lingvistiska analyser ofta sorterar bort, t.ex. pauser, hummanden, inand
ningar och betoningar. När man återger de exempel som analyseras brukar man
försöka återge talet så noggrant som möjligt genom att använda en rad tecken
i transkriptionerna som representerar olika saker. Exemplen nedan är transkri
berade med en förenklad version av den typen av transkription man utvecklat
inom CA. De tecken som används i det här kapitlet förklaras i transkriptions
nyckeln nedan, som i stort sett följer Bockgård & Nilsson 2011.
¿
.
,
[
]
(mycke)
(
)
mycke
mycke
°mycke°
+mycke+
*mycke*
mycke
(0,8)
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Markerar svagt stigande grundton i slutet av en prosodisk
fras
Markerar tydligt sjunkande grundton i slutet av en prosodisk
fras
Markerar relativt jämn grundton i slutet av en prosodisk fras
Markerar var överlappande tal börjar
Markerar var överlappande tal slutar
Enkla parenteser markerar att tolkningen är osäker
Tom parentes markerar att något sägs som inte kan uppfattas
eller tolkas
Kursiv markerar att ngt sägs med annan (”citerad”) röst än
kringliggande tal
Understrykning markerar att stavelsen är starkt betonad
Gradtecken markerar svag volym
Plustecken markerar stark volym
Asterisker markerar skrattande röst
Fetstil markerar aktuellt exempel
Markerar pauslängd, uttryckt i sekunder

(.)
=

Markerar en s.k. mikropaus, högst 0,2 sekunder lång
Markerar att samma replik sträcker sig över flera transkrip
tionsrader, eller att två olika repliker fälls utan paus mellan
dem
:
Markerar tydlig förlängning av ett ljud (markerar däremot ej
vanlig lång vokal eller konsonant)
> <
Markerar snabbt tal mellan tecknen
< >
Markerar långsamt tal mellan tecknen
heh, hah
Markerar ”skrattpartiklar”
.h
Markerar en hörbar inandning (ju fler h:n desto längre så
dan)
h
Markerar en hörbar utandning
H?: / ?:
Osäker talaridentitet
((hostar)) Återger transkriptörens kommentar till eller beskrivning av
något i samtalet
I exemplen är språkljudsåtergivningen gjord med s.k. grov beteckning, vilket
innebär att å-, ä, j-, sj- och tj-ljuden skrivs som å, ä, j, sj respektive tj. Frikativt i,
bakre r och tjockt l återges med versaler och kort o > ô som ô.

10.2 Lexikala förklaringar
En första tanke var att variationen skulle kunna vara lexikalt betingad, dvs. att
vissa ord uttalas med dialektvarianten och andra inte. När det gäller ortnamn,
liksom avledningar av ortnamn, tycks lexikon helt klart spela in. I materialet
uttalas ofta ortnamn med någon dialektal variant, även av informanter som i
övrigt använder sig av standardvarianten för en given variabel. Tre informanter i
Trollhättan realiserar t.ex.variabeln sl med den dialektala varianten schL enbart i
belägg som DalschLand, dalschLändska och bohuschLänska. I övrigt använder de
standardvarianten sl.
Variabeln kort o realiseras i ortnamn (och avledningar av ortnamn) ofta med
dialektvarianten ô (dvs. som Trôllhättan, Vänersbôrg, Torestôrp och götebôrska),
även av informanter som annars enbart använder standardvarianten [ɔ]. Av de
informanter som inte har andra belägg på vokalförkortning framför konsonant
kluster, eller enbart har enstaka belägg av det, uttalar ett tiotal ändå ortnamnet
Skövde med kort vokal. Även ortnamn som Olsfors, Lidköping, Fristad, Sjuntorp
och Grästorp uttalas med vokalförkortning av informanter som annars inte har
något belägg på det.
I kapitel 9 fanns ett exempel på en informant i Kinna som använde dialekt
formen schwin ’svin’, vilket där antogs vara en s.k. dialektstilisering (se mer i
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avsnitt 10.4 nedan). Det är möjligt att just ordformen schwin är stelnad, eller
konventionaliserad, i området. Vi har också antagit att gôtt ’gott’ skulle kunna
vara en sådan form och att en talare som använder gôtt inte nödvändigtvis också
har ett produktivt bruk av kort o > ô i övrigt.
I andra fall där man skulle kunna tro att lexikon spelar in verkar det emeller
tid inte göra det. Västgötska ungdomar som har belägg på initialt bakre r har det
t.ex. ofta det i ordformerna rätt, riktigt och roligt. Det visar sig dock att dessa
informanter ibland uttalar samma ordform med standardvarianten. Samma
individ kan alltså uttala exempelvis ordet rätt med både dialekt- och standard
varianten inom ett och samma samtal (Nilsson & Svahn 2008, Svahn 2010).

10.3 Intervjuarens närvaro
Av kapitel 9 framkom att de yngre informanterna inte verkar påverkas så
mycket av intervjusituationen, medan de två vuxna som undersöktes där gav
prov på att de använde fler standardformer under intervjuerna än under egen
inspelningar. Intervjuarens närvaro och samtalssituationens formalitet tycks i
materialet alltså inverka i olika hög grad på språkbruket. Att intervjuaren, och
själva intervjusituationen, kan påverka en informant har uppmärksammats i
flera studier (se t.ex. Sandström 2010). Inom sociolingvistiken är observatörens
paradox ett välkänt fenomen. Paradoxen består i att man som forskare vill fånga
informanternas tal så som det är när de inte blir observerade (se t.ex. Labov
1972) och det är alltså underförstått att intervjuaren påverkar informanternas
språkbruk. Exemplen i det här avsnittet illustrerar hur intervjuarens närvaro
ibland tycks påverka informanterna att använda en standardvariant.
Först är det på sin plats att säga några ord om den språkliga aktivitet som
dialektintervjuerna utgör. Till att börja med finns en del skillnader mellan en
intervju och ett vardagligt samtal. I en intervju finns det på förhand bestämda
roller där någon har ansvaret att ställa frågor och någon annan att besvara dem.
Åtminstone i det intervjumaterial som spelats in inom projektet är det ovanligt
att informanterna frågar intervjuaren något eller initierar ett nytt ämne att tala
om, utan de håller sig till rollerna som informanter (se även Öqvist 2011:309
samt Bockgård & Norén 2011 för diskussioner om samtalsaktiviteten dialekt
intervju).
Inom samtalsanalysen brukar man tala om att yttranden är sekventiellt ord
nade i närhetspar (Schegloff & Sacks 1973:295f, Levinson 1983:303ff, Sacks
1992b:512f ). Ett närhetspar består av ett förstaled yttrat av en talare och ett
andraled yttrat av en annan. Ett typiskt närhetspar är fråga–svar, där frågans
språkliga utformning påbjuder ett svar som respons (Schegloff 1988). Man
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brukar säga att ett visst svar på en fråga är prefererat, och att ett annat svar, eller
ett uteblivet svar, kan vara disprefererat (Levinson 1983:332ff, Ford 1993:7ff ).
En intervju kan sägas vara uppbyggd av en rad närhetspar med frågor och svar,
och intervjuare och informanter samarbetar för att producera sådana sekvenser.
I en del intervjuer deltar enbart en intervjuare och en informant, men oftast
deltar en grupp informanter. Det är vanligt att informanterna konstruerar sig som
en enhetlig avsändare i relation till intervjuaren. Ofta använder informanterna
det generiska pronomenet man i sina svar, vilket också bidrar till att svaret kan
uppfattas som mer generellt. Intervjuaren konstruerar också ofta gruppen som
en enhet genom att använda pronomenet ni till gruppen (jfr Lindström, Nils
son, Norrby & Wide, kommande). Ett utdrag ur en intervju från Skärhamn
får illustrera relationen mellan intervjuaren och informanterna som grupp. Här
deltar en intervjuare och två gymnasietjejer, Hanna (H) och Sara (S). Exemplet
inleds på rad 1 med att intervjuaren (I) ställer en fråga till tjejerna.
Exempel 2. Ni och vi. [Skärhamn: gymnasietjejer.]
1 I:
2 S:
3 H:

kan ni tänka er att bo nånstans utan hav¿
n[ä
[*nä de kan vi inte* h

När intervjuaren formulerar frågan använder hon pronomenformen ni och
vänder sig alltså till båda informanterna samtidigt. Sara svarar på rad 2 och
Hanna svarar (överlappande med Sara) på rad 3 nä de kan vi inte. Här väljer
alltså Hanna pronomenformen vi och signalerar genom den att hon tar på sig
rollen som talesman för den grupp som hon och Sara utgör. Hanna går således
också in i rollen som informant, dvs. att intervjuaren är den som ställer frågorna
och informanterna är de som svarar.
Just intervjusituationens sekventiella uppbyggnad i frågor och svar tycks han
teras av informanterna på olika sätt. Under ett samtal i Kinna verkar gruppen
stundtals besvärade av att svara på intervjuarens frågor och det uppstår många
långa tystnader. Huruvida det påverkar bruket av dialekt eller standard är svårt att
säga. I exempel 3 figurerar Rickard (R) och Leo (L) som besvarar intervjuarens
(I) frågor. Under intervjun växlar Rickard mellan dialekt- och standardvarianter
bl.a. för de språkliga variablerna sl och ordinitialt r. Han har alltså belägg på sl och
schL respektive bakre och främre r. Tidigare under intervjun har Rickard använt
dialektvarianten schL i orden schLäkt och bakre r i ordet Rätt (men också främre
r i ordet ren). Rickard använder i exemplet nedan standardvarianterna i samma
ordformer då intervjuaren frågar honom en direkt fråga om resor till Göteborg.
Exemplet nedan föregås av att intervjuaren frågat gruppen om de brukar resa
till någon annan ort och gruppen har sagt att de ibland åker till Borås och Göte
borg.
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Exempel 3. Användning av standardvarianter i fråga-svars-sekvens. [Kinna:
gymnasiekillar studieförberedande program.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

I:
L:

L:
I:
I:
R:
I:
R:
I:
R:
I:

men va jör man då åm man åker till (.)
Borås eller Jötebårg
(3.5)
na antaglien har man nåtte- nån bra anledning
å åka di:t åså
(2.0)
åm man nu ska ha nånting så (.) skaffar la man de¿
°m°
(2.5)
å Rickard du hade nån kåmpis i Jöte[bårg
[ss släkt
elle släkt (.) du hade (.) a just de din pappa e ju
därifrån=
=.h sschuu ((jakande))
så då åker du dit för å hälsa på
jaa (.) de jö [vi
väl] (.) rätt åfta
[°dom mm°]

Intervjuarens fråga följs på rad 3 av en lång paus, hela 3,5 sekunder, vilket enligt
samtalsanalytiska studier tyder på ett problem av något slag (se t.ex. Jefferson
1989). Till slut tar dock Leo turen på rad 4 och besvarar intervjuarens fråga.
Ingen tar dock över turen och på rad 7 utvecklar Leo svaret ytterligare. Svaret
är ganska tveksamt formulerat, vilket t.ex. det sannolikhetsgraderande adverbet
antaglien (rad 4) och frasen åm man nu ska ha nånting (rad 7) vittnar om (där alltså
det generiska pronomenet man används). Tveksamheten framkommer också
genom att Leo omformulerar sitt yttrande på rad 4. Därefter uppstår återigen
en längre paus på 2,5 sekunder och intervjuaren vänder sig direkt till Rickard
och tar upp något de tidigare talat om (rad 10). Rickard korrigerar intervjuaren
på rad 11 med ett enda ord, släkt, som uttalas med standardvarianten. Inter
vjuaren konstaterar på rad 12–13 att det var Rickards pappa som kom därifrån,
vilket också det får en minimal respons av Rickard genom en inandning som
kan beskrivas ungefär som en responssignal. Intervjuaren framhärdar dock i sin
utfrågning av Rickard på rad 15, vilket Rickard besvarar på rad 16 med ja de gör
vi väl rätt ofta. Här använder han standardvarianten i rätt. Det kan också vara
intressant att notera att Rickard använder standardvarianten väl i utdraget och
att han när han tidigare i samtalet hade belägg på bakre r samtidigt använde den
dialektala partikeln la.
Samtalskontexten som exemplet ovan är hämtat ur framstår som relativt
seg, eller avvaktande, på så vis att långa pauser uppstår mellan turerna. Ingen
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av samtalsdeltagarna tar omedelbart ordet efter intervjuarens frågor och de
svar som ges är kortfattade. Samtalet får här en tydlig fråga-svars-karaktär,
där Rickard blir utfrågad av intervjuaren och tycks gå in i rollen som mot
villig informant. Som nämndes ovan är det svårt att säga i vilken grad det här
påverkar informanterna till att tala på ett visst sätt som eventuellt avviker från
deras vardagliga språkbruk och hur dialektala de är i övrigt. Åtminstone de tre
gymnasieelever som diskuterades i kapitel 9 verkar tala mycket likt i både inter
vju och egeninspelning, men det är värt att påpeka att de intervjuer de deltar i
inte har sega partier som i exemplet ovan.
Intervjuarens egen språkliga varietet tycks också kunna påverka informan
terna. I kapitel 3 framkom att Gertrud, den äldre informant som är inspelad i
Kinna, i allmänhet realiserar variabeln sl som dialektvarianten.2 Inter vjuaren
har däremot inte dialektvarianten i sin varietet. Exemplet nedan är från slutet
av intervjun där Gertrud berättat att hon gjort ett aktivt val att fortsätta tala
dialekt. På raderna 1–11 förklarar hon konsekvenserna av detta val, näm
ligen att hon inte kunnat bli rektor eftersom hon talar så mycket traditionell
dialekt.
Exempel 4. Slipar. [Kinna: Gertrud.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

G:
I:
G:
I:
G:

I:
G:
I:
G:
I:
G:
G:
I:
G:

vi låssas att ja hade velat bLett Rektor¿
mm
såm ja kanske hade h- hatt kapacitet till nôn gång
nä ja var i *förtiårsåldern* [(.)]
[ m ]
så hade ja ju aldrig (.) kunnat bLi de (.) åm ja
hade fortsatt att prata så här=
=trordu (de ja) h=
=hade ja aldrig kunnat jöra karriär såm Rektor
ºnäº
finns inte en chans.
men dåm såm blir rektor å så [(.)] slipar dåm bårt
[ m ]
mm då slipar dåm bårt de (.) dåm slipar (.) den
såm vill jöra karriär överhuvetaget den slipar
bårt sin dialekt.
m
helt sickert.

2
Utöver de 3 beläggen på standardvarianten i exemplet har hon ytterligare ett belägg. I övrigt har
hon 10 belägg på dialektvarianten.
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På rad 12 frågar intervjuaren Gertrud hur de som blir rektorer gör, om de slipar
bort [sin dialekt], uttalat med standardvarianten. På raderna 14–18 besvarar
Gertrud intervjuarens fråga. När hon gör det återanvänder (se avsnitt 10.4) hon
ordet slipar inte mindre än tre gånger. I det första fallet på rad 14 återanvänder
hon hela intervjuarens fras slipar dåm bort, i det andra fallet (rad 14) den varierade
formen dåm slipar och i tredje fallet på rad 15–16 delar av frasen (slipar bort).
I samtliga tre fall använder hon standardvarianten istället för dialektvarianten,
alltså samma variant som intervjuaren. Det sannolika är att det är intervjuarens
språkbruk som påverkar Gertrud att använda standardvarianten (jfr Nilsson
2010, 2011 och Sandström 2010:181, 252ff; se även avsnitt 10.5 nedan). Här
anpassar sig alltså Gertrud till intervjuarens språkbruk när hon använder samma
ord eller fras.
Det förekommer också i enstaka fall det omvända, dvs. att intervjuaren på
ett eller annat sätt tycks påverka en informant att använda dialektvarianten (jfr
Bockgård 2010 och Nilsson 2013). Eftersom gruppintervjuerna bl.a. behandlar
informanternas syn på dialekt händer det att informanterna diskuterar vissa
dialektala drag. Nedan frågar intervjuaren en grupp killar, Magnus (M), Fredrik
(F) och Johan ( J), inspelade i Borås om ett ljud som gruppen själv givit exempel
på som typiskt för Boråsdialekten. Intervjuaren (I) kallar detta på rad 1 för ”nåt
sch-ljud”.
Exempel 5. Användning av dialektal variant som just exemplifierats. [Borås:
gymnasiekillar studieförberedande program.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I:
M:
F:
M:
F:
M:
J?:
M:
J?:
?:
F:
M:
F:

du va inne på nåt sch-ljud (.) förut åckså
schLuta
a schLuta
schLänga å
a sånt där såm
schLäpa å
°a°
*hehhaaa* a de finns mas[sa såna
[°schLäp-°
(1.0)
mm
(2.5)
å så (.) man avschLutar då kåm å hjälp mä å[(.)]=
[mm ]
=kåm å hjälp mä man lägger på ä istället fö i å sådär

Magnus besvarar direkt intervjuarens fråga på rad 2 med att ge exempel på
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ljudet genom ordet schLuta ’sluta’, där han alltså använder dialektvarianten.
Fredrik upprepar detta på rad 3. Därefter ger Magnus exempel på andra ord som
schLänga och schLäpa. Efter en paus tar Fredrik över turen på rad 13 och ger
exempel på andra drag som är typiska för boråsdialekten. Fredrik använder dia
lektvarianten schL i ordet avschLutar. Tidigare i samtalet har han använt varia
beln sl vid två tillfällen, båda realiserade med standardvarianten. Här använder
alltså Fredrik en dialektvariant just efter att samma dialektvariant på initiativ
av intervjuaren realiserats i samtalskontexten. Exemplen ovan illustrerar alltså
att intervjuaren påverkar åtminstone vissa informanters språkbruk, i alla fall vid
vissa tillfällen (se även kapitel 9).

10.4 Dialektstiliseringar
Det förekommer att informanter växlar till språkdrag som de inte annars an
vänder när de gör en s.k. dialektstilisering eller dialect stylization (se Coupland
2001, Lindström 2003). Sådana fall har inte räknats med då vi redovisat infor
manternas dialektbruk i tidigare kapitel, utan lyfts fram här för att belysa att
dialektal variation kan vara en del av våra informanters repertoar även om det
inte alltid framgår i vår materialredovisning i kap. 4.
Genom en dialektstilisering imiterar en talare en annan verklig eller fiktiv
talare med andra språkliga varianter än dem som talaren själv använder i den
kringliggande samtalskontexten (Coupland 2001). Sådan växling fungerar som
en samtalsresurs för att göra någon form av poäng i ett samtal. Enligt Coupland
(2001:350) projiceras andra personer, identiteter och genrer än dem som är
närvarande vid taltillfället genom en dialektstilisering. Det är alltså ett sätt att
illustrera hur andra grupper, situationer eller tider är. I hans material fungerar
dialektstilisering bland annat som ett sätt att parodiera något eller någon.
Dialektstiliseringar i materialet följs i allmänhet av skratt (om den fungerar
skämtsamt) och/eller av en upprepning av något slag. Ordet eller frasen som
stiliseras markeras i allmänhet med förändrad röstkvalitet, annan betoning eller
sägs med skrattande röst. Dialektstilisering av nya varianter och traditionella
dialektvarianter, både från det egna och från andra dialektområden, förekommer.
Flera informanter i det västgötska materialet använder frikativt i för att illus
trera hur människor i Stockholmsområdet talar (se även Lindström 2003 som
har ett liknande exempel). Vid flera tillfällen används frikativt uttal i ordet fint.
Detta illustreras nedan där Lisa (L), som inte har några andra belägg på frikativt
i, använder det just i en beskrivning av hur stockholmskan låter (H är Lisas
kompis Helena).
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Exempel 6. Dialektstilisering med frikativt i. [Borås: gymnasietjejer studieför
beredande program.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L: de kan ju va lite nasalt å [(.)] lite så mä
H:
[ m ]
I: m¿
H: m
I: a va spännande
L:	 > tycke ja.< (.) de e väl i ståckhålmska lite,
H: m
L: lIte fInt (.[) ºs]åº.
I:
[ m ]

Exemplet inleds på rad 1 med att Lisa ger ett exempel på vad som kan känne
teckna en dialekt. På raderna 2–5 får hon uppbackning av intervjuaren och
Helena. Lisa utvecklar sitt påstående på rad 6 med att förklara att det nasala
förekommer i stockholmska, varpå hon på rad 8 beskriver stockholmskan som
lIte fInt så. Både lite och fint uttalas med frikativt i-ljud, speciellt fint som är
mycket frikativt. Enligt Kotsinas (1994) och Lindström (2003) är frikativt i ett
drag som många är extra medvetna om och ett sådant drag kan alltså utnyttjas
för att illustrera hur stockholmskan låter.
Ofta fungerar dialektstilisering skämtsamt. Det belyses i exemplet nedan där
Fredrik använder ett dialektalt uttal av ortnamnet Svenljunga. Förutom Fredrik
(F) och intervjuaren (I) figurerar också en annan informant, Magnus (M). Före
exemplet har intervjuaren frågat gruppen om de tycker att deras föräldrar talar
dialekt.
Exempel 7. Swenjonga. [Borås: gymnasiekillar studieförberedande program.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F:

I:
M:
F:
M:
F:

a min mamma jör no de fö alla hennes släktingar
å hennes föräldrar å alla hennes släkt bor kvar
i Svenjunga¿=
=i Svenjunga jaa¿
*ffnn* ((fnissar))
a å de låter väldit annorlunda i Swenjonga liksom
de låt[er
[a *Swenjonga*
a

Fredrik besvarar intervjuarens fråga på exemplets första rader och berättar också
att hans mamma nog talar dialekt eftersom hela hennes släkt bor i Svenljunga
(en ort i Kinds härad, drygt 3 mil söder om Borås). Yttrandet möts av ett
bekräftande från intervjuaren och fniss från Magnus (rad 5). På rad 6 fortsätter
Fredrik med en beskrivning av dialekten i Svenljunga (de låter väldit annorlunda)
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och som en illustration av detta varierar han medvetet uttalet av Svenljunga
till Swenjonga. Enligt VF (3:44) uttalas i området äldre sw- i allmänhet som
[şw], alltså ungefär Schwenjonga (både främre och bakre sj-ljud förekommer), så
Fredriks uttal är ett alternativt uttal. Han använder också dialektvarianten kort
u > o, vilket han inte gör i övrigt. Uttalet upprepas av Magnus med skrattande
röst på rad 8. Den medvetna variationen i exemplet har alltså dels funktionen
att illustrera hur dialekten i Svenljunga låter, dels att skämta, och det är vanligt
att dialektstiliseringar möts av skratt eller annan slags respons.
Det förekommer också dialektstiliseringar i s.k. anföringar i materialet. An
föringar, eller citat/pseudocitat som de ibland kallas, innebär att en talare återger
vad en annan talare sagt (eller åtminstone kunde ha sagt) vid ett annat tillfälle.
En anföring är dock sällan ett exakt citat av vad någon faktiskt har sagt ( Jöns
son 2005), faktum är att det inte ens behöver finnas en talare som sagt det som
återges i anföringen.
Hur dialektala varianter kan användas i anföringar som en resurs illustreras
i exempel 8 som är hämtat ur en gruppintervju med vuxna informanter i Skär
hamn (detta material behandlas inte i studien i övrigt). 25-åriga Charlotte
berättar om hur hon tillsammans med sin mamma och mormor ofta försöker
reda ut vilka släktrelationer nya bekanta på orten har. Exemplet inleds med att
Charlotte (C) på rad 1 vänder sig till sin mamma Lisbeth (L) som också deltar
vid intervjutillfället. I exemplet får Charlotte även uppbackning av Karin (K),
en bekant som också deltar i intervjun.
Exempel 8. Dialektstilisering i anföring. [Skärhamn: vuxna informanter.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C: men så sitter du å ja (.) [allti [du å mormor=
L:
[m
K?:                                  [˚a˚
C: =å ja å Rickard ä också så förvånad vafför
ska ni allti [reda ut vem alla ä (.) vaf]för=
K:
[*ha hahhha hhaaa hhaa*
]
C: =ska du allti ha reda på vem alla ä (.)
men de e så satt en ved vem de e [(.) ] så=
K:
[a[a¿ ]
I:                                    [˚m˚]
C: =en ska veda vem de e (.) en ska inte bara asså(.) de e ju dedär wums pojk e du (.) dehär typisk[wums pojk e du] (.) wums tös e du [nä en]=
K: [aah(.)preciis ]
[.haa ]
C: =kommer hem ti nån elle nä barna ska gå iväg
	 > nu kåmmer ja inte ihåg< wum e hu då (.) vem e hu
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17
18

nä hon e inflyttad [de va ju väldi sällan
((alla skrattar))

På raderna 4–8 beskriver Charlotte hur hennes sambo brukar fråga varför hon,
hennes mamma och mormor alltid måste reda ut vilka alla är. Charlotte illustrerar
den dialog som hon och sambon brukar ha med olika anföringar där hon iklär
sig först rollen av sambon på raderna 4–7 och därefter sig själv (och möjligen
också mamma och mormor) på raderna 8 och 11. Därefter ger hon exempel på
hur det kan gå till när man kommer hem till andra i Skärhamnsområdet genom
anföringarna wums pojk e du (två gånger på raderna 12–13), wums tös e du (rad
13) och wum e hu då (rad 16). Charlotte använder alltså formen wum(s) ’vem(s)’
upprepade gånger under sin dramatisering av skärhamnsbornas vana att efter
fråga information om personer i närområdet. Charlottes dramatisering får flera
uppbackningar av Karin på raderna 6, 9 och 14. I övrigt använder Charlotte
inte den här dialektala varianten, utan enbart standardvarianten. Precis som i
exempel 7 används en traditionell stiliserad dialektvariant i en skämtsam kontext
och alla samtalsdeltagare skrattar också gemensamt på rad 18.
Dialektal variation i anföringar kan också fungera som en resurs i längre
berättelser. Nedan berättar Gertrud, den äldre informant i Kinna som också
förekom i exempel 4 ovan, en spökhistoria från sin barndom. Exemplet inleds
mitt inne i en s.k. berättelsesekvens (se Norrby 1998) där Gertrud beskriver hur
något på vinden hemma hos berättelsens huvudperson Lill-Johannes dunkar
hela natten (efter att han skördat hö på den lokala kyrkogården).
Exempel 9. De dära bajnet. [Kinna: Gertrud.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

G:

I:
G:
I:
G:
I:

ºhela natte(n) höll de på (.) å nästa natt likadant
(.) han fick ju inga Ro fö dedära donkandet däruppe
(.) å tredje natta så tänkte han nu får de va schLuet
så geck han å ställde sä vid trappan neaför å så
Ro:pa han uppº +vad är det som bonkar däruppe+
å då hörde han de e dedära baaj:net ((hest))
(.) sa de då.
*hhehh.* ((skrattar lite))
du vetla inte va bajn e (.) de förstår dula
äh ben [ja]
[mm]+a de får vära vem de vell sa lilljohannes+ för han va ju vära dä dä- så säjer junte
ja va men de e de gammeldialekt
mm

På raderna 1–5 berättar Gertrud viskande hur det dunkade i flera nätter och att
berättelsens huvudperson till slut fick nog. Därefter dramatiserar Gertrud (rad
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5) hur Lill-Johannes ropar upp för trappan för att få reda på vad det är som
låter och hur han (rad 6) med hes ”spökig” röst får svaret de e dedära baaj:net.
Intervjuaren skrattar till och på rad 9 gör Gertrud en utvikning från berättelsen,
en s.k. sidosekvens (Ottesjö 2006:54ff ) genom att vända sig till intervjuaren
och kontrollera att denna förstår ordet bajn (alltså ’ben’), vilket intervjuaren be
kräftar på rad 10. Därefter återgår (se Ottesjö 2006:75ff ) Gertrud på rad 11
till berättelsen med en ny dramatisering. Den här gången är det Lill-Johannes
som svarar rösten på vinden med a de får vära vem de vell, där alltså formen
vära används. Gertrud avbryter sig på rad 12 för att förklara för intervjuaren att
vära inte är en form hon själv använder utan att det är en äldre dialektform. De
dialektala formerna fungerar alltså som ett slags krydda som bidrar till drama
tiseringen och att placera berättelsen i en äldre tid. Som framkom i kapitel 3 är
Gertrud mycket dialektal. Under resten av intervjun har hon dock inte belägg
på dialektvarianterna bajn ’ben’ och vära ’vara’.

10.5 Språklig anpassning vid återanvändning
Ett återkommande fenomen i materialet är att informanterna anpassar sig till
varandras bruk av dialekt- och standardvarianter i ett samtal. Upprepade gånger
förekommer sådan anpassning när en samtalsdeltagare använder en del av en
annan samtalsdeltagares tidigare yttrande. Sådan användning, eller återanvänd
ning (se Nilsson 2010, 2011), uppträder på olika sätt. En samtalsdeltagare kan
återanvända ett språkljud, ett ord eller en fras som någon annan använt i ett
föregående yttrande (någon eller några turer tidigare). Den del av talare A:s
yttrande som återanvänds av talare B benämns här grundutförande, och den del
av talare B:s yttrande som återanvänder talare A:s grundutförande benämns
alltså återanvändning (se även Nilsson 2010 samt 2011). Återanvändningen
behöver inte vara identisk med grundutförandet, utan variation i ordföljd och
böjning är vanligt (jfr Anward 2005 och 2006).
Flera tidigare samtalsanalytiskt inriktade studier har undersökt liknande feno
men. Goodwin & Goodwin 1987, Tannen 1989, Coates 1996, Schegloff 1996,
Wirdenäs 2002 och Anward 2005 & 2006 beskriver alla hur samtalsdeltagare
återanvänder delar av yttranden som en resurs i samtalet. Ofta framhålls den
samtalsstrukturerande funktionen, dvs. att man genom att återanvända kan sig
nalera hur yttranden hänger ihop med varandra (t.ex. Goodwin & Goodwin
1987, Tannen 1989 och Coates 1996). En viktig funktion är att signalera med
håll (Coates 1996 och Schegloff 1996) och flera studier framhåller att åter
användandet är en solidaritetsskapande handling inom en grupp (t.ex. Coates
1996 och Wirdenäs 2002).
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Även språklig anpassning har beskrivits som solidaritetsskapande (se t.ex.
Lappalainen 2011). Inom den sociolingvistiska ackommodationsteorin menar
man att språklig anpassning beror på att samtalsdeltagare tycks ha ett behov av
att socialt passa in och identifiera sig med varandra (Giles & Smith 1979:47).
Coupland (1984), Trudgill (1986:7ff ) och Sandström (2010:181, 252ff ) har alla
visat att individer anpassar sig språkligt till sin samtalspartner.
Ett exempel på språklig anpassning vid återanvändning såg vi ovan där Gert
rud återanvände intervjuarens slipar med den standardspråkliga formen. Hur
språklig anpassning vid återanvändning i ett samtal kan gå till i materialet får
Samuel, Hektor och Anders från Kinna illustrera (se även Nilsson 2010 och
2011). Samuel och Hektor är de mest dialektala och Anders den minst dialek
tala av alla ungdomar i det västgötska delmaterialet.

10.5.1 Språklig anpassning av dialektvarianten bakre r

Det här avsnittet illustrerar hur Hektor anpassar sig till Samuels bruk av den
traditionella dialektvarianten bakre r då han återanvänder ett språkljud eller en
fras som Samuel använt i en föregående tur. Samuel realiserar genomgående
variabeln ordinitialt r med den dialektala varianten (sammanlagt har han 22
belägg). Hektor använder båda varianterna; i fyra fall har han standardvarianten,
och i tre fall dialektvarianten. Samtliga belägg av dialektvarianten kommer i
direkt anslutning till att Samuel använt dialektvarianten i ett yttrande i samma
samtalskontext. I de fyra fall då han använder standardvarianten har Samuel
inte använt variabeln ordinitialt r i den föregående kontexten. De tre exempel
med analyser som presenteras i det följande är hämtade ur Nilsson 2011 (se även
Nilsson 2010). Nedan diskuterar Hektor och Samuel skillnaden på ungdomars
och äldres dialektbruk.
Exempel 10. Återanvändning av bakre r. [Kinna: gymnasiekillar yrkesförbere
dande.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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S:

de e såm å lyssna på Lasse
[(de bLiju), heh
H: [*hhhh hahhaa a* a de e lite svårt å
fösstå iblann *kanske jah*.
S: taksiLa[sse dente], *en kan* hålla på i=
H?:
[h h hhh ((fnissar))
S: =eviheter me han [(.) ] han ba tjôtar ju.=
H:
[a jo]
S: =(.) de bara går på.
I: a

11
12
13
14
15
16
17

S:
H:
S:
H:

de kômmer massa Rolia- han e [han e[de e samma
vi: ongdomar > elle sådärninga< försöker
åckså anpassa åss lite mer te åmv[ärden]=
[ a
]
=(.) än va dåm gamla (.) dåm bara tjör
*sitt Rejs så,*

Utdraget inleds med att Samuel på rad 1 ger ett exempel på en äldre dialekttalare,
Lasse. Hektor skrattar och säger också att det är ganska svårt att förstå Lasse
ibland (rad 3–4). Samuel berättar därefter (raderna 5, 7 och 9) att man kan hålla
på med Lasse (eller Taxi-Lasse som han kallar honom) i evigheter (alltså att
samtala med honom), och att det då kômmer en massa Rolia (förmodligen avses
ungefär ’roliga ord eller uttryck’). Samuel använder alltså som vanligt dialekt
varianten. På rad 12 tar Hektor över turen och påpekar att ungdomar försöker
anpassa sig lite mer till omvärlden än gamla som bara tjör sitt Race, där race alltså
uttalas med bakre r som Samuel just använde i turen före.3 Samuel och Hektor
samarbetar för att berätta för intervjuaren hur det förhåller sig med äldre och
yngre dialekttalare i området och de understödjer varandra med medhållande
uppbackningar och skratt. Deras gemensamma berättelse kännetecknas också
av snabba turbyten och en del överlappande tal. Samuel och Hektor fungerar
alltså i princip som en gemensam avsändare i relation till intervjuaren som inte
har samma kunskap som de har.
I exemplet nedan återanvänder Hektor en fras som Samuel använt och åter
använder samtidigt dialektvarianten som användes i grundutförandet. Precis
före exemplet har intervjuaren (I) frågat gruppen om de kan rekommendera
något lunchställe i Kinna och Hektor har föreslagit det lokala gatuköket.
Exempel 11. Växling till bakre r vid återanvändning av fras. [Kinna: gymnasie
killar yrkesförberedande.]
1
2
3
4
5
6
7
8

S:

I:
H:
S:
H:
A:
A:

a (.) men sen åm en vill ha: maet såe så
e de ju: (.) Järdmans e ju Rätt brau.
[var ligger de ]
[å där borta vi] nä- <va e de de heter >
Kungsfors,
a [Ku- (.) na]ej
  [◦Kungsfors◦]
◦de e de visst Kungsfors◦,

3
Det kan vara värt att notera att alltså även sent inlånade ord uttalas enligt götamålsskorrningens
regler. Se mer om bruket av bakre r i DUV-materialet i Svahn 2010.
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9
10
11
12
13
14
15

H:
S:
H:
S:
H:
S:

men därbôrte vi: pt hh.(.) > förbi Marks
em se:4< (.) därbôrte
Hem[näs
[Hemnäs ja¿
jamen de e ju pits- de e ju sjitmat mä,
nä (.) men dôm kan (ju) ha Rätt bra mat (där),
jo de kanle dôm ha iåförsej. ((nästan irriterat))

På raderna 1–2 föreslår Samuel matstället Gärdmans. Detta framställs som
något kontrasterande till gatuköket genom formuleringen men sen åm en vill
ha maet såe. På så vis kan man se det som att det Hektor föreslagit kanske inte
riktigt kan räknas som mat. Han gör också en evaluering av Gärdmans: det e ju
Rätt brau. Samuel använder, som han alltså konsekvent gör, dialektvarianten i
ordet Rätt.
Därefter följer på raderna 3–12 ett meningsutbyte där man reder ut var Gärd
mans ligger och Hektor föreslår ytterligare ett matställe, nämligen Hemnäs.
Samuel invänder även mot detta förslag eftersom han menar att de serverar
pizza och att det också är skitmat. På rad 14 kommer Hektor med en invänd
ning: nä (.) men dôm kan (ju) ha Rätt bra mat. När han återanvänder Samuels
Rätt bra, som alltså uttalas med bakre r, använder han också dialektvarianten.5
Genom återanvändningen synliggörs att Hektors yttrande är en reaktion på
Samuels tidigare yttrande. Hektor signalerar att han kategoriserar maten på
Hemnäs på samma sätt som Samuel kategoriserade maten på Gärdmans, näm
ligen i termer av rätt bra. Intrycket av att Hektor förhåller sig till Samuels
yttrande förstärks av att han använder samma dialektala variant som Samuel
använde i grundutförandet.
Även exempel 12 illustrerar hur Hektor använder bakre r då han återanvänder
en fras (med viss variation) som i Samuels grundutförande innehåller ett bakre
r. Exemplet inleds med att intervjuaren frågar gruppen om någon göteborgare
har kommenterat deras dialekt någon gång.
Exempel 12. Växling till bakre r vid återanvändning av fras (2). [Kinna: gymna
siekillar yrkesförberedande.]
1 I:
2
3
4 S:
5 A:

4
5

pt h e de nån jötebårgare såm skullesåm skulle kommentera er dialekt
nån gång¿ (.) ºhar de häntº¿
nej (.) inte Rätt upp i ansiktet,
n[ä ◦d]e ha ja aldri hört iåförsej◦.

Em se = MC (dvs. motorcykel).
Hektor använder inte den diftongerade dialektformen brau, utan den standardspråkliga bra.
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6 H:
7 H:
8
9
10 I:

[nej ]
inte direkt så Rätt upp i ansiktet nä
men man ha ju hö:rt de eller så, (.) (fålk)
undrar var man kommer ifrån > eller så<,
a,

Samuel besvarar intervjuarens fråga med nej (.) inte Rätt upp i ansiktet (rad
4), där han använder dialektvarianten i Rätt. Anders och Hektor instämmer i
Samuels påstående i de nästföljande yttrandena (rad 5 och 6). Anders kommen
terar också Samuels påstående på rad 5 med de ha ja aldri hört iåförsej. På rad
7 kommenterar också Hektor det sagda. Han börjar med att kommentera
Samuels yttrande och återanvänder då Samuels fras med variation: inte direkt
så Rätt upp i ansiktet nä, med dialektvarianten bakre r. Därefter gör han på
raderna 8–9 en invändning mot Anders påstående och återanvänder delar av
hans fras då han säger men man ha ju hört de eller så. Hektors yttrande är alltså
dels ett svar på intervjuarens fråga, dels en respons på både Samuels och Anders
tidigare yttranden. Kopplingen till Samuels tidigare yttrande blir extra tydlig
dels genom att en så lång fras återanvänds, dels av att samma dialektala variant
som Samuel hade i grundutförandet används. Även om Hektor alltså inte helt
håller med Samuel och Anders använder han samma uttryckssätt som de gör.
Både återanvändningen och den språkliga anpassningen i samband med den
kan vara en resurs för att mildra oenighet.
Hur Hektor följer Samuels bruk av dialektvarianten bakre r genom inspel
ningen illustreras också av figur 1. Den nedre axeln anger hur många minuter in
i inspelningen en variant används.
Som framkommer av figur 1 använder Hektor standardvarianten då Samuel
inte använder variabeln r överhuvudtaget (det sammanfaller inte med att inter
vjuarna eller Anders använt ordinitialt främre r). Då Samuel använder variabeln,
som han alltså genomgående realiserar som dialektvarianten, använder Hektor
också dialektvarianten.

10.5.2 Återanvändning av partikeln la

På liknande sätt tenderar gruppen med Samuel, Hektor och Anders att åter
använda den dialektala partikeln la (ibland uttalad le) under samtalet. Vid
upprepade tillfällen återanvänder de partikeln så att flera belägg från olika
samtalsdeltagare förekommer i en begränsad samtalskontext. En genomgång
av gruppens bruk av partikeln la visar att de tenderar att använda den i ett slags
kluster, dvs. att en talare använder fler la när en annan nyss gjort det.
Hektor och Samuel är alltså som framkom ovan mycket dialektala, medan
Anders endast har belägg på två olika dialektvarianter under inspelningen. Den
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Figur 1. Samuels och Hektors realisering av variabeln r under gruppintervjun. Samuels marke
ringar representerar i några fall flera belägg av bakre r, Hektors markeringar representerar genom
gående ett belägg av främre respektive bakre r.

ena av de två dialektvarianter som Anders använder är la, och i exemplet nedan
gör han det då han återanvänder Samuels la.
Exemplet är hämtat ur den diskussion som gruppen har om bra matställen
i Kinna med omnejd (se också exempel 11 ovan). Exemplet inleds där Hektor
försöker komma på var ett bra matställe han känner till ligger.
Exempel 13. Återanvändning av partikeln la. [Kinna: gymnasiekillar yrkesför
beredande.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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H:

S:
H:
S:
H:
S:
H:
I:
A:
I:
S:

men därbôrte vi: pt hh.(.) > förbi Marks
em se:< (.) därbôrte
Hem[näs
[Hemnäs ja¿
jamen de e ju pits- de e ju sjitmat mä,
nä (.) men dôm kan (ju) ha Rätt bra mat (där),
jo de kanle dôm ha iåförsej. ((nästan irriterat))
a °( )°
sen (.) vi funderade på å gå på Jerrys¿
Jer[rys¿
[ikväll, (.) i Kinna,
aah

13 A:	 > dåm ha la bra mat<,
14 I: a (.) bruka ni va- (.) ha- [asså g15 S:
[ja ha ätit där nån gång
16
[iblann så (.) men=
17 A: [ja ha ätit där
18 S: =de e la- de e la Rätt brau. (.) de få la en säja.

Efter att Hektor har beskrivit var det matställe han tänker på ligger föreslår
Samuel Hemnäs, och Hektor bekräftar att det är Hemnäs han menar på rad
4. Samuel påpekar dock att Hemnäs serverar pizza (rad 5), vilket han också
tillägger är sjitmat. Hektor invänder mot Samuels påstående och påpekar att
de kan ha rätt bra mat, vilket Samuel medger med jo de kanle dôm iåförsej, där
adverbet i och för sig bidrar till att signalera medgivandet (Nilsson 2005:157f.
& 187f ). Hektor ger en kort uppbackningssignal på rad 8. Därefter meddelar
intervjuaren att hon tänkt besöka restaurangen Jerrys på kvällen. Efter en kortare
exkurs där intervjuaren och Anders fastställt vad som menas, konstaterar Anders
att dåm ha la bra mat, där han alltså återanvänder delar av Samuels yttrande
med variation, dvs. annan ordföljd6 (se Anward 2005 & 2006). När han gör det
återanvänder han också den dialektala partikeln la, som Samuel alltså använde
några turer tidigare. Anders yttrande är dels ett svar på intervjuarens fråga, dels
en återanknytning till det som Samuel och Hektor nyss talat om, dvs. var det
finns bra mat. Återanvändningen fungerar alltså samtalsstrukturerande och
bidrar till att signalera att man ägnar sig åt samma kommunikativa projekt, dvs.
att hitta ett bra matställe åt intervjuaren. Exemplet avslutas med att Samuel
använder la ytterligare tre gånger, och man kan se det som att han återanvänder
Anders återanvändande.
Exempel 14 nedan är hämtat från samma gruppintervju och här är det Samuel
och Hektors bruk av la i frasen de e la som står i fokus. Före samtalsutdraget har
Anders berättat för intervjuaren att hans pappa talar dialekt och att han pratar
som alla bönder jör vilket intervjuaren ber honom specificera.
Exempel 14. Återanvändning av frasen de e la. [Kinna: gymnasiekillar yrkes
förberedande.]
1 A: °ntjj° (.) a va e de (en) massa kånstia ord
2
ti allting, (.) [men- ja vetnte hu (ja ska förkla-)]
3 S:
[aa (
) de e la marbo ]
4 H: de e la dialekten [e de] ju¿ de pratar,=
5 S:
[aa ]

Det kan vara värt att påpeka att Anders inte återanvänder Samuels form dôm. Anders använder
aldrig den dialektvarianten i materialet.

6
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Figur 2. Samuel, Hektor och Anders bruk av den dialektala partikeln la under samtalet. Samuels
markeringar representerar i några fall flera belägg på la, Hektor och Anders markeringar represen
terar ett belägg på la.

6
7
8
9
10
11

A: =aah
I: a (.) e de de som e dialekt (.) asså att man
använder kånstia [ (.) ] ord¿
?:
[.h fh] ((fnissar till))
A: a
S: jo: de e la de,

Anders inleder trevande med a va e de och föreslår sedan för intervjuaren att
det är en massa konstiga ord till allting, men säger också att han inte vet hur han
ska förklara. Samuel och Hektor verkar däremot redo att förklara. Samuel tar
turen (och överlappar därmed Anders tur) på rad 3 och föreslår att de e la marbo,
vilket Hektor instämmer i på rad 4 med de e la dialekten e de ju de pratar (vilket
också backas upp av både Samuel och Anders på rad 5 respektive 6). Precis som
i exempel 14 hjälps alltså Hektor och Samuel (och Anders) åt med att svara
intervjuaren. Hektor återanvänder här Samuels fras de e la, vilket signalerar hur
yttrandet struktureras i relation till Samuels yttrande och att Hektor deltar i
det kommunikativa projektet att förklara för intervjuaren. Ett par turer senare,
efter att intervjuaren frågat om användandet av konstiga ord är det samma som
dialekt, använder Samuel frasen de e la igen (rad 11) och man kan säga att han
alltså återanvänder Hektors fras.
Figur 2 illustrerar hur Samuels, Hektors och Anders bruk av la fördelar sig
under samtalet. Precis som i figur 1 ovan markerar den vågräta axeln tid i minu
ter under samtalet.
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Figur 3. Bruket av la och väl i samtalet med Hektor, Samuel och Anders. Samuels markeringar
representerar i några fall flera belägg på la, Hektor och Anders markeringar representerar ett
belägg på la.

Ser man la och väl som två varianter av samma variabel kan man under samtalet
iaktta att Anders tycks följa Hektor och Samuel i bruket av la. Varken Hektor
eller Samuel har några belägg på standardvarianten väl utan har kategoriskt
bruk av la. Anders, däremot, har 8 belägg på väl och 4 på la. Exempel 13 ovan
illustrerade hur Anders använde formen la då Samuel just gjort det. I figur 3 är
Anders bruk av standardvarianten väl inlagt.
Som framgår av figur 2 och figur 3 använder Hektor, Samuel och Anders par
tikeln la i ett slags kluster under samtalet och det verkar också som om Anders
tenderar att växla från väl till la när Hektor och Samuel använt partikeln, även
om mönstret inte är lika tydligt som det som beskrevs i avsnitt 10.5.1.

10.6 Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet har det framkommit att en del av den variation som förekommer
i materialet kan bero på intervjusituationen och på språklig anpassning vid åter
användning. Dessutom förekommer dialektstilisering, vilket ytterligare utökar
informanternas repertoar.
Flera tidigare studier har konstaterat att intervjuarens närvaro kan bidra till
att informanter växlar mellan dialekt- och standardvarianter (se t.ex. Thelander
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1979:82ff och Sandström 2010). Det här gäller naturligtvis olika mycket från
fall till fall, i kapitel 9 såg vi t.ex. hur de vuxna informanterna påverkades mer av
intervjuarens språkbruk än de unga informanterna.
Dialektstilisering tycks i materialet användas som en samtalsresurs för att
bidra till en dramatisering av något slag, illustrera något och/eller skämta. Ofta
följs stiliseringarna av skratt från de andra samtalsdeltagarna, vilket tyder på att
man i samtal ofta uppfattar dialektstilisering som just skämtsam.
Några av exemplen ovan visar att samtalsdeltagare anpassar sig språkligt och
tar efter varandra i bruket av dialekt- och standardvarianter när de återanvänder
språkljud, ord och fraser. Mycket tyder på att återanvändningen är en resurs i
samtalet och att den språkliga anpassningen i samband med den också fyller en
solidariserande funktion. Att anpassa sig språkligt är alltså en del i att samtala
med andra.
En del forskare menar att språklig anpassning kan förklara språklig föränd
ring (se t.ex. Trudgill 1986). Exempelvis anpassar sig Gertrud i exempel 4 till
intervjuarens bruk av standardvarianter (liksom åtminstone de vuxna infor
manterna i kapitel 9 tycktes göra). Det är dock möjligt att den språkliga
anpassningen också kan leda till språklig stabilitet i ett dialektområde (Auer &
Hinskens 2005, Nilsson 2011). Ovan såg vi t.ex. hur Hektor använde en dia
lektvariant när den något mer dialektala Samuel just gjort det.
Här har alltså några utvalda exempel fått illustrera hur en interaktionell analys
av bruket av dialekt- och standardvarianter kan bidra till att förklara varför
språklig variation förekommer i ett samtal, åtminstone ur ett mikroperspektiv.
I nästa avslutande kapitel framhålls att intraindividuell variation också är en
viktig faktor att ta hänsyn till både när man förhåller sig till dialektbegreppet
idag och till språklig förändring i allmänhet.
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11

Den västsvenska
dialektsituationen på 2000-talet

Språksituationen i Västsverige idag ser annorlunda ut än för 50–60 år sedan. Vi
har visserligen urskilt fyra olika varieteter bland ungdomarna i vårt västsvenska
undersökningsområde – västgötska, bohuslänska, stenungsundsgöteborgska
och skärhamnskombilekt – men de varieteter som talas av unga västsvenskar
idag är inte enhetliga och tydligt avgränsbara från standardspråket och termen
dialekt kan därför inte användas med samma innebörd som den tidigare haft
inom svensk forskning. Ungdomarnas bruk av traditionella dialektvarianter och
nya varianter uppvisar stora skillnader både inter- och intraindividuellt. Om
man ändå vill använda begreppet dialekt måste det anpassas så att det innefattar
dagens språksituation. Detta har vi löst genom att vid sidan av dialekt också
använda dialektalitet som ett bärande begrepp.
I detta avslutande kapitel diskuteras dialektbegreppet än en gång. Dessutom
synliggörs hur vi genom att kombinera olika angreppssätt belyst den över
gripande dialektförändringen och variationen såväl mellan och inom grupper
som mellan individer, och slutligen också en och samma individs växling. Vissa
utomspråkliga variabler som har bäring på vår analys av variation lyfts dessutom
fram. Intraindividuell variation som resultat av samspelet mellan individer i ett
samtal framhålls men också att en individ kan tänkas ackommodera med före
ställningen om en varietet. Slutligen diskuteras det dynamiska i dagens språk
situation i Västsverige i termer av ”variantbank” eller ”active lingusitic resource”.

11.1 Dialektbegreppet
Den definition av begreppet dialekt som man ofta hänvisat till inom svensk
forskning de senaste decennierna fungerar inte på dagens västsvenska varieteter.
De avgränsningar, som gjordes i början av 1970-talet är inte användbara på ung
domarnas språk eftersom få i så fall talar dialekt. Ett annat problem med den
äldre definitionen är att den inte ger utrymme för inter- och intraindividuell
variation.
Studerar man västgötsk dialektutjämning under 60 år visar det sig att antalet
olika dialektvarianter som potentiellt kan ingå i en individs repertoar minskat på
tagligt. Av de drygt 50 traditionellt dialektala varianter vi fann i arkivmaterialet
gör ung
domarna idag samman
taget bruk av drygt 25. Andelen standard
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varianter ökar märkbart från en åldersgrupp till en annan. Kategoriskt bruk av en
dialektvariant förekom frekvent bland arkivinformanterna men minskar bland
60+informanterna och blir mer och mer sällsynt. Det stora flertalet ungdomar
växlar i bruket av varje variabel och andelen standardvarianter av en enskild
variabel är otvivelaktigt större än andelen dialektvarianter hos huvuddelen av
informanterna.
Men kanske är det ändå den interindividuella variationen som gör dialekt
be
greppet så problematiskt. Minsta gemensamma nämnare infor
man
terna
emellan är att i princip samtliga låter västgötska respektive bohuslänska och/
eller göteborgska rent prosodiskt och att de använder alltifrån få traditionella
dialektvarianter till förhållandevis många olika.
Tidigt i vårt arbete valde vi att följa Auer (2005) som explicit använder dia
lekt inte bara om de äldsta, rurala, konservativa dialekterna. Han skriver att
begreppet ”will be used such as to include regional and urban varieties with
a larger geographical reach as well” (s. 7). Detta är också i enlighet med hur
europeiska sociodialektologer förhåller sig. I Dialect Change. Convergence
and Divergence in European Languages (2005) definieras dialekt på följande
vis: ”to refer to a language variety which is used in a geographical limited
part of a language area in which it is ’roofed’ by a structurally related stand
ard variety; a dialect typically displays structural pecularities in several language
components” (s. 1). Vår förhoppning var att vi med vårt arbete skulle bidra till
en ny och för svenska förhållanden användbar definition av dialekt. Men det
är svårt att ge termen dialekt ett innehåll som passar dagens språkbruk. Om
man ändå vill fortsätta att använda ordet kan det inte ges en enkel, enhetlig
och avgränsad innebörd eftersom olika individer helt enkelt gör bruk av olika
många dialektvarianter. För oss handlar dialekt på 2000-talet i första hand om
att en varietet på ett övergripande plan har en från standardspråket avvikande
prosodi samt innehåller en eller flera traditionellt dialektala varianter, främst
fonologiska. Eftersom många av våra informanter trots allt använder ganska
många olika dialektvarianter behövdes ett finare verktyg för att åskådliggöra hur
dialektal en informant är och vi använder dialektalitet för att relativisera graden
av dialektbruk. Dessutom har vi myntat begreppet kombilekt.
Vi har mätt hur dialektala de unga västgötska informanterna är genom att
räkna de varianter som vi uppfattat som traditionellt dialektala i materialet.
Drygt 25 olika traditionella dialektvarianter uppträder och vi har definierat 21
variabler av vilka varje informant teoretiskt kan realisera 20 olika. De enskilda
informanternas bruk av antal olika varianter används som mått på graden av
dialek
talitet och de västgötska ungdomarna diskuteras i termer av relativt
dialektala och relativt utjämnade. 18 informanter som har tio till sexton olika
varianter betraktas som relativt dialektala, 21 som har två till sex olika varianter
254

betraktas som relativt utjämnade. Återstående 30 har sju till nio varianter och
utgör därmed en mellangrupp.
Informanternas grad av dialektalitet samspelar med andra faktorer. När en
informant använder många olika dialektvarianter har hen också i allmänhet
större andel dialektbelägg på en variabel än de informanter som använder färre
olika varianter. De drag som vi kallar ovanliga varianter förekommer före
trädesvis bland de relativt dialektala. Elva av de 18 informanterna har minst ett
ovanligt drag och sex av dem har ännu fler. Det är också inom gruppen relativt
dialektala man företrädesvis hittar kategoriskt bruk av en dialektvariant.
Informanter som har ovanliga varianter har också många vanliga. Vi har
visserligen inte gjort någon implikationstabell men tendenserna är tydliga. Om
en informant har belägg på det ovanliga bakre r har hen också oftast t.ex. tjockt
l men inte omvänt. Inom gruppen relativt utjämnade finns inga belägg på de
varianter som vi benämnt ovanliga. De förekommer inom mellangruppen men
de allra flesta beläggen finns ändå inom gruppen relativt dialektala. Varianter
som de relativt utjämnade återkommande har belägg på – och som då övriga
informanter förstås har i än högre grad – är slutet ö framför r, västgöta-i,
västgöta-u, slutet ä framför r, schl och bakre sj-ljud samt det lexikala draget la.
Ytterligare några varianter finns bland dessa relativt utjämnade men inte fler än
tre informanter har belägg på respektive variant. Slutsatsen man kan dra är att
det främst är genom bruket av de långa vokalerna ö, i, u, och ä som en ung väst
götsk person utmärker sig språkligt. Har man västgötskt uttal av en lång vokal,
eller än hellre av ett par, kan man också använda schl och bakre sj-ljud liksom
partikeln la. Först därefter kan varianter som sa och sulle, bakre r m.fl. komma
att användas.
Dialektaliteten speglar alltså också huruvida man har s.k. ovanliga drag
eller om man bara har de vanligaste varianterna. Men informanternas grad av
dialektalitet i det västgötska materialet kan också kopplas till benägenheten
att använda nya varianter. Dessa återfinns i högre grad inom gruppen relativt
utjämnade. Tolv av de 21 informanterna i denna grupp har minst två olika nya
varianter och ytterligare två har minst en ny variant. Fem relativt dialektala
informanter har också någon ny variant men det visar sig att dessa endast undan
tagsvis samtidigt har belägg på någon ovanlig variant. Så när på en person är det
de relativt dialektala tjejerna som också har någon ny variant. Detta diskuteras
mera nedan.
Trots vissa undantag kan vi konstatera att de informanter som använder nya
varianter i högre grad är de som är relativt utjämnade. En individs grad av dia
lektalitet samverkar således också med benägenheten att använda nya varianter.
De nya varianterna som förekommer i det västgötska undersökningsområdet är
sådana som också finns i andra delar av Sverige och som vi tänker oss ingår i en
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typ av process där de på sikt kan komma att få status som standardspråkliga drag.
Därför har vi inte tyckt att dessa nya drag ska betraktas som nya dialektvarianter
utan snarare ses som ingående i en utjämningsprocess mot standarsspråket.
Bland våra unga informanter i Skärhamn ser det annorlunda ut. Där använder
ung
domarna traditionella bohuslänska dialektvarianter samtidigt med både
gamla och nya göteborgska drag liksom med de nyss nämnda nya dragen. De
kombinerar dem på ett sätt som gör att varieteten inte låter sig beskrivas vare sig
som bohuslänsk dialekt eller göteborgsk, utan snarare som en kombilekt.

11.2 Utomspråkliga variabler och
interindividuell variation
Mycket tyder på att vissa traditionella sociolingvistiska variabler inte längre är
lika viktiga som förklaring till variation i dagens språkbruk. Av vår analys av unga
västgötarnas språk att döma verkar t.ex. socioekonomisk tillhörighet inte ha
någon avgörande betydelse för graden av dialektalitet hos informanterna. Bruk
av dialektvarianter kopplat till typ av gymnasieprogram visade inga skillnader
och därför valde vi att också undersöka gymnasisternas sociala bakgrund utifrån
informantens familjs socioekonomiska tillhörighet. Kopplar man dialektalitet
till socioekonomiskt index (SEI) visar det sig att samtliga SEI-grupper finns
repre
sen
terade både bland relativt dialektala och bland relativt utjämnade
liksom däremellan. Inga tydliga mönster framträder utom möjligen att få SEI4-infor
manter är relativt dialektala; dessa återfanns snarare inom gruppen
relativt utjämnade och i mellangruppen. Bruket av olika nya varianter tycks inte
heller vara kopplat till socioekonomisk bakgrund; de förekommer i ungefär lika
hög grad i de olika SEI-grupperna.
Inte heller har vi i det västgötska området funnit några påtagliga geografiska
skillnader; det är i princip samma varianter som förekommer överallt och infor
manterna på de olika orterna är dialektala i olika hög grad. Ser man till vad för
typ av omgivning en informant bor i kan man konstatera att det inte heller verkar
spela särskilt stor roll för dialektaliteten om man bor i en större stad eller på lands
bygden. Informanter som bor på landsbygden finns både bland relativt dialektala
och relativt utjämnade men de flesta av dem är faktiskt varken eller och hamnar
i mellangruppen. Stadsboende informanter är jämnt spridda över hela skalan.
Bruket av nya drag skiljer sig inte heller märkbart vad gäller bostadsortens storlek.
På alla typer av orter finns informanter med nya varianter; 48 % av dem som bor
på landsbygden har någon ny variant och 44 % av dem som bor i en stor stad.1
1

Vi har inte undersökt utomspråkliga variabler i Stenungsund–Tjörnområdet men kan ändå
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Det faktum att man är flyttbenägen tycks däremot visa sig i att man är mindre
dialektal och använder fler nya varianter. Ca 80 % av de relativt utjämnade
informanterna har svarat jakande på frågan om de vill flytta till någon större
stad. Ännu tydligare blir detta bland de informanter som har nya varianter; 20
av 27 svarande vill flytta till en större stad. I materialet i stort är det dock i högre
grad tjejer som vill flytta och detta slår igenom bland dessa grupper. Fler tjejer
är nämligen relativt utjämnade och använder tillika fler nya varianter. Kanske är
det snarare kön som är viktigast vad gäller denna faktor.
Kön har stor betydelse när man ser till såväl dialektalitet som bruk av nya
varianter. Sju av de 18 relativt dialektala informanterna är förvisso tjejer och den
tjej som har flest antal olika dialektvarianter har lika många som den kille som
har näst flest olika varianter. Men medan tjejen har två av de ovanliga varian
terna har killen fem. Tolv av de 21 relativt utjämnade informanterna är tjejer
och även om den mest utjämnade i hela materialet är en kille med två olika
varianter är fem av de sex informanterna med bara tre olika varianter tjejer. De
nya varianterna är också generellt vanligare bland tjejerna. 70 % av informan
terna som någon gång använder åtminstone en ny variant är tjejer och majo
riteten av beläggen på olika nya varianter, ungefär 65 %, återfinns bland tjejerna
i den relativt utjämnade gruppen.
Även om det finns stora interindividuella skillnader kan man konstatera att
killarna som grupp är mer dialektala än tjejerna. Tjejerna som grupp är mer
utjämnade och tenderar att visa större förändringsbenägenhet genom att ta till
sig nya språkliga trender i form av varianter som har klassats som nya standard
varianter och urbana varianter.
Det viktigaste resultatet av undersökningen av samvariationen mellan språk
bruk och olika utomspråkliga variabler är att skillnaderna inom en grupp är så
påtagliga att interindividuell variation är en faktor som det måste tas hänsyn till
i dagens språksamhälle. Men också intraindividuell variation är viktig för att
förstå dagens dialektsituation. Denna variation fokuseras i nästa avsnitt.

11.3 Intraindividuell variation
Ackommodation i kommunikation ansikte mot ansikte har föreslagits som
en viktig förklaring till språkförändring. Därför har vi studerat växling mel
lan standard- och ickestandardvariant genom att t.ex. beskriva hur en samtals
deltagare påverkas av att vara i ett visst språkligt sammanhang och hur hen
konstatera att den geografiska spridningen där ser helt annorlunda ut och att alla informanter har
många nya varianter oavsett bostadsort.
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anpassar sig efter en annan samtalsdeltagare. Hur några individer förhåller
sig språkligt i olika talsituationer studeras genom jämförelse av intervjuer och
egeninspelningar. Informanterna är genomgående mindre dialektala i intervju
situationerna men ungdomarna är förhållandevis opåverkade även om enstaka
fler dialektvarianter kan dyka upp i egeninspelningarna. De äldre som gjorde
egeninspelningar uppvisar större skillnader mellan de båda inspelningssitua
tionerna och använder i egeninspelningarna betydlig fler dialektformer. Skill
naderna mellan åldersgrupperna kan eventuellt förklaras av att intervjuerna
gjordes på olika sätt. Unga informanter intervjuades alltid i grupp medan de
äldre intervjuades enskilt, vilket ju talar för gruppsamtal som en bra metod för
att uppnå ett mera informellt språkbruk. Det skulle också kunna handla om att
ungdomar idag har ett frimodigare förhållningssätt till sitt språk och en annan
inställning till standardspråkets status än äldre generationer. En allmän sam
hällelig utvecklingstrend de senaste decennierna har varit att dialekt mer och
mer accepteras på olika offentliga arenor. Den standardspråkliga normen är idag
mindre stark. Äldres mera påtagligt dialektala varieteter i egeninspelningarna
kan dessutom kopplas till att deras samtalspartner generellt var tämligen dialek
tala medan intervjuaren inte var det och att informanternas språkbruk snarast är
avhängigt av samtalspartnern.
Jämförelserna gällande ackommodation i samtalsituation gjordes främst
kvantitativt. Men hur individen anpassar sig har också studerats kvalitativt på
mikronivå i interaktionen mellan samtalsdeltagare. Intraindividuell variation kan
t.ex. förklaras i att en samtalsdeltagare återanvänder en annan samtalsdeltagares
dialekt- eller standardvariant. I den intervju där den i materialet mest dialektale
Samuel deltar tycks den näst mest dialektale Hektor inte så sällan återanvända
dialektala varianter och ibland hela fraser. Man kan i samma samtal också ob
servera att Samuel, som ju har kategoriskt bruk av flera dialektvarianter, också
växlar till att använda standardvariant i anslutning till att den relativt utjämnade
Anders använder en standardvariant (se Nilsson 2011:238). Det handlar om
ordet gör och uttalet av långt ö framför r, och det kan i exemplet nedan noteras
att Samuel i repliken efter Anders använder standardvarianten men att han i
nästa tur växlar till dialektvarianten:
1
2
3
4
5
6
7

258

I[ntervjuare]: talar ni dialekt skulle ni säja h.
S: jahh. ((avvärjande))
H: ti viss del jør la man de (så)
S: jaupp
A: ja tror vi jör de ◦ganska mycke (.) mot (.)  
många andra¿ ◦
S: jämfört mä andra jör la vi de kanske, =

8 I:
9 H:
10 S:

= [mm] =
= [mm] =
=men de e inte så gubbara jør hemma.

Viss variation kan alltså förklaras genom interaktionen i ett samtal, inte minst
genom återanvändning. Hur individer växlar har dock inte en förklaring utan
många. Nordberg (i föredrag 27/2 2013) har genom en närstudie av tre morfo
fonologiska variabler framhållit att språkinterna faktorer är minst lika viktiga i
variation och förändring som interaktionella. Vi har inte systematiskt undersökt
vare sig interaktionella eller inomspråkliga mönster men har genom hela arbetet
varit särskilt uppmärksamma på enskilda individers variation. Utöver variation
som kan kopplas till samtalsinterna förklaringar har vi också funnit exempel
på såväl inomspråklig som kontextberoende variation liksom variation som vi
alls inte kan förklara. Exempelvis förekommer pronomenet jag i arkivmaterialet
ofta i formen a efter presensändelser, t.ex. tror a, medan ja är frekventast i andra
sammanhang. En individs växling mellan dialekt- och standardvariant kan ha
med betoningen i en sats att göra. Den unga Märta använder t.ex. i arkivinspel
ningen det traditionella pronomenet jak ’jag’ som ingen av de riktigt gamla
informanterna ens har belägg på. Hon gör det i en tur där hon med emfas
betonar sig själv. Vi har också tyckt oss kunna konstatera att samtalskontexten
kan påverka valet av variant.
Individer kan också växla variant inom en och samma taltur. En västgötsk
kvinna växlar t.ex. i bruket av sa och ska där det i ena fallet handlar om direkt
anföring: en moster va de som fråga mej en gång va ja ska bli, ja sa nogh bli
bonnekäring sa ja. Ibland sker växlingen till synes utan någon uppenbar anled
ning. T.ex. använder en informant både ni och I inom samma tur vid flera till
fällen: för att vi ska ha den goe miljön här inne, då säger ja då får i gå om ni inte kan
sköta de och ja i har de inte så lätt me era ö ni heller. Ytterligare en annan växlar
mellan man och en inom samma tur: ja de vet man inte men en får nästan trot.
Genom olika analysverktyg har vi illustrerat hur man kan söka svar på frågan
varför individer varierar sitt bruk av varianter av en variabel. Något heltäckande
svar har vi inte haft ambitionen att ge men vi har tydligt visat att det är fruktbart
att se materialet från olika infallsvinklar.

11.4 Ackommodation
med föreställningen om en varietet
Att interaktionen mellan människor i enskilda situationer, s.k. ”face-to-face
communication” är en viktig, ja t.o.m. avgörande komponent vid språkförändring
är nog de flesta överens om. Men Auer och Hinskens (2005) lyfter fram att det
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inte alltid måste handla om att en talare anpassar sig till en samtalspartner här
och nu utan att det kan vara fråga om ett slags psykologisk konvergens, där
en talare anpassar sig till en idé om hur en tänkt samtalspartner skulle kunna
tala, en ”identity-projection model rather than the change-by-accommodation
model” (s. 343).
Psychological convergence does not mean imitating the actual speech of one’s coparticipant, but rather conforming to some stereotyped image of how a person in
the social role of the co-participant ought to, or can be expected to, behave. (Auer &
Hinskens a.st.)

Det finns i vårt västgötska material två informanter som särskilt utmärker sig:
Samuel från Kinna och Isabelle från Trollhättan. Samuel är den mest dialektala
och i hans repertoar ingår bl.a. flera varianter som ingen annan eller ytterst få
andra unga informanter använder. Isabelle är ensam om att ha samtliga sju nya
varianter i sin varietet och hon har sammanlagt över 60 belägg. Hon har endast
tre traditionella varianter och är den västgötska informant som vi bedömde som
mest standardspråklig rent prosodiskt.
På båda dessa extremfall kan teorin om ackommodation med föreställningen
om en varietet, ett slags stereotyp, appliceras. Isabelles ideal tycks vara ungt
urbant standardspråk, medan Samuels förebild istället är den äldre dialekten. I
intervjun berättar Isabelle både att hon försöker undvika att tala som man gör i
Trollhättan och att hon har en längtan till storstan:
[…] ja brukar få höra att ja låter som ja kommer från stockholm [---] ja försöker inte
att prata den där riktit grova trollhättedialekten för ja tycker den e jätteful […]

och
ja måste till en större stad känner ja, ja har sånt behov, sen vet ja inte om de blir, ja
har faktiskt tänkt på de först så vill ja bo i stockholm men ja tycker deras dialekt e så
oerhört jobbi [---] ja vet bara att ja vill bo i en större stad för ehm ja gillar när de ä
mycke saker som händer å att man bara kan gå ut å se folk.

Samuel i sin tur berättar att han talar mer dialekt än hans föräldrar gör. Han är
den ende som i enkäten uppger att han skulle vilja flytta till en mindre ort. Det
framgår av intervjun att han också har en speciell relation till en lite mindre ort
i närheten av Kinna. Han säger:
[…] både ja å mina bröder spela hockey nere i Fotskäl å där mä björketörpare å sånt
där nere (.) de e de (.) leiksöm träffar ja nån ute på stan så leiksom så tror dom att ja
ä från Björketörp.

Hektor, den kille som har näst flest dialektvarianter, deltar i samma samtal som
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Samuel, och i samtalet med Isabelle deltar Madeleine som har ganska många
belägg på nya varianter. Båda paren umgås utanför skolan. Det tycks som om
Isabelle och Samuel påverkar sina kamrater på så vis att Hektor återanvänder
dialektala varianter som Samuel producerar under samtalet och att Madeleine
använder nya varianter.
Exemplen visar att ackommodation inte enbart innebär en förändring mot
standardspråket utan också kan bidra till dialektal kontinuitet. Undersökningens
resultat som helhet pekar naturligtvis i högre grad mot en ackommodation där
standard
språket har status, men förändrings
processerna är mång
fasetterade
och de västsvenska ungdomarnas språkbruk är inte enhetligt. I det avslutande
avsnittet lyfts detta varierande bruk fram.

11.5 Dagens västsvenska språksituation
är heterogen och dynamisk
Olika utjämningsprocesser i det västsvenska området har, som nämnts, fört med
sig att man idag kan urskilja fyra olika varieteter inom vårt undersöknings
område, en modern västgötska, en modern bohuslänska, en stenungsundsgöte
borgska och en skärhamnskombilekt. Dagens västgötska och dagens bohus
länska är resultatet framför allt av en konvergens med standardspråket där ett
antal traditionellt dialektala och mot förändring resistenta varianter fortfarande
förekommer samtidigt som förhållandevis få nya varianter tillkommit.
Stenungsundsgöteborgskan är en produkt av ackommodation på varietetsnivå
och kan närmast beskrivas som ett dialektbyte. I Skärhamn talas en kombilekt
som karaktäriseras av att både traditionella bohuslänska och göteborgska drag
men också nya varianter ingår. Inom de respektive varieteterna finns alltså ett
antal olika varianter att tillgå, ett slags variantbank. Variantbank, som är vårt
val av term, har i andra sammanhang kallats active linguistic resource eller pool of
resources (Ganuza 2008:130 och Bellander 2010:35). Ur denna bank ”plockar”
den enskilde individen drag efter vissa mönster och betingelser och den interoch intraindividuella variationen är stor. Olika områdens språkliga variantbanker
innehåller utöver standardvarianter diverse traditionella dialektvarianter som
vissa böjningar, en del pronomen och ord men framför allt ett stort antal fono
logiska varianter. Där ingår också olika typer av nya drag i olika omfattning.
Den västgötska variantbanken innehåller nästan 30 (traditionella och nya) olika
varianter medan skärhamnskombilektens bank är större och innehåller drygt
40 olika, eftersom man där hittar såväl traditionellt bohuslänska som olika slags
göteborgska och nya drag.
Om man illusterar varje ickestandardvariant i en bank med en prick i olika
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Figur 4. Olika individers bruk av olika typer av varianter

färger för olika typer av varianter och åskådliggör några individers bruk med
en ellips kring de varianter som varje individ ”tar ut” ur variantbanken får man
figur 4. Till vänster illustreras fem västgötska informanter och till höger två
informanter i Skärhamn.2
I dagens västgötska ingår två typer av varianter och svart prick i figuren till
vänster utgör traditionellt västgötska dialektvarianter medan röd prick utgör
nya standardvarianter och urbana varianter. Dagens unga skärhamnska inne
håller fem olika typer, och till höger i figuren utgör svart prick traditionella
varianter som enbart är bohuslänska, grå prick traditionella varianter som är
gemensamma för bohuslänska och västgötska, grön prick traditionella varianter
gemen
samma för bohuslänska och göteborgska, blå prick nya göteborgska
varianter och slutligen röd prick nya standardvarianter och urbana varianter.
De streckade ellipserna runt olika typer av drag i figuren illustrerar hur olika
individer i två olika delar av det västsvenska området gör bruk av olika stora
delar av respektive varietets variantbank. De båda variantbankerna kan sägas
2
Cirklarna i detta exempel avser för den västgötska varieteten fem olika individer och för skär
hamnskombilekten två. Endast fyra informanters språkbruk i Skärhamn har analyserats och vi vet
att det förekommer personer där som låter lika göteborgska som i Stenungsund och att modellen
därför skulle kunna innehålla fler cirklar. Att de båda som nu finns är så lika beror på att informant
urvalet inte är representativt. Den västgötska modellen representerar i högre grad fler individer.
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vara de två ytterligheter som vi har funnit i det västsvenska område som vi
undersökt. I det ena området är den språkliga variationen teoretiskt mindre
genom att variantbanken utöver standardvarianter innehåller färre olika varian
ter. I det andra området är den språkliga variationen teoretiskt större genom att
variantbanken innehåller fler olika varianter. Dagens unga västgötska är alltså
på ett övergripande plan mest enhetlig med ganska många traditionella dialekt
varianter och tämligen få nya medan skärhamnsungdomarnas varietet inne
håller både många traditionella och många nya drag.
Enskilda individer använder variantbankerna på olika sätt och gör bruk av
ett så varierande antal traditionella och nya varianter att dialektsituationen i
hela det västsvenska området idag måste beskrivas som heterogen. Det faktum
att individerna dessutom i så hög grad växlar i bruk mellan ickestandard- och
standardvariant av en och samma variabel gör språkbruket ännu mera vitalt och
ibland svårt att beskriva. I det här arbetet har vi genom att analysera materialet
ur olika infallsvinklar och med en kombination av olika angreppssätt både
synliggjort och gett möjliga förklaringar till den dynamiska och sammansatta
dialektsituation som råder i Västsverige i början av 2000-talet.
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Sammanfattning
I denna bok undersöks språkförändring i Västsverige efter 1950. Det har tidigare
konstaterats att göteborgskan sprider sig i den västsvenska regionen och vår
huvudfråga handlar om hur de traditionella dialekterna står sig i olika områden
i Västra Götaland. Undersökningsområdet är relaterat till Göteborg även om
språket där inte studeras. Vi frågar oss vad som hänt med de traditionella dialek
terna och hur dagens dialektsituationen ter sig i delar av Västergötland och
Bohuslän som ligger inom en radie om 45–130 km från Göteborgs centrum.
Eftersom förändring föregås av variation lyfts denna fram, såväl den mellan
olika grupper av informanter som den mellan individer. Också intraindividuell
variation undersöks. Språklig variation relateras till utomspråkliga variabler
som geografi, ålder, kön, socioekonomiska förhållanden, ruralt/urbant boende
och flyttbenägenhet. Dessutom söker vi samband mellan språkförändring och
demografiska faktorer som migration, mobilitet och utbyggd infrastruktur.
Syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras i kapitel 1, där under
sökningsområdet beskrivs och våra utgångspunkter ringas in. Dessa fördjupas i
kapitel 2 där vi också redogör närmare för material och metod. Vår forsknings
bakgrund är delvis klassiskt dialektologisk men framför allt sociolingvistisk och
vi ser vår undersökning som sociodialektologisk där både den geografiska och
sociala miljö där dialekterna talas är av intresse. Ett dialektologiskt angreppssätt
kombineras med såväl kvantitativa som kvalitativa sociolingvistiska metoder.
Då en individs språkbruk i en samtalssituation analyseras anläggs också ett
interaktionellt perspektiv.
För att beskriva språkförändring i verklig tid fokuserar vi på delar av Väster
götland och sex inspelningar gjorda 1948–1967 från fyra olika orter analyseras.
Bruket av informanternas olika traditionella drag synliggörs variant för variant
och jämförs dels med sex inspelningar gjorda på 2000-talet med vuxna västgötar
från samma eller närliggande orter, dels med 24 gruppinspelningar med 69 ung
domar. En informant som spelades in 1961 spelades också in 2006 och ingår i
båda de förstnämnda grupperna.
Inspelningarna med ungdomarna är gjorda på olika gymnasieskolor i Kinna,
Vara, Skara, Trollhättan och Borås samt i Sollebrunn där dock inget gymnasium
finns. Informanterna där rekryterades därför på annat sätt. Ungdomarnas språk
bruk är utgångspunkten för vår beskrivning av språksituationen på 2000-talet.
Denna undersöks över hela området och utöver Västergötland gjordes också
inspelningar i Uddevalla och Stenungsund i Bohuslän. 10–12 informanter från
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varje ort, jämnt fördelade mellan kön och studieprogram, intervjuades i grupper
om 2–4 personer. I Stenungsund spelades också en handfull äldre informanter
in för att undersökning av språkförändring i skenbar tid skulle möjliggöras.
Slutligen ingår också inspelningar med fyra gymnasister från Skärhamn på
Tjörn i undersökningen. Samtliga informanters bruk av ickestandardvarianter
har excerperats. I det västgötska materialet excerperades dessutom bruket av
dialekt- respektive standardvariant för flertalet av variablerna.
De femtiotalet olika traditionella västgötska dialektvarianter som förekommer
i de äldsta inspelningarna redovisas i kapitel 3. Över fyrtio av dessa varianter finns
också belagda bland 2000-talsinformanterna varav drygt 25 hos gymnasisterna.
Kapitlet är strukturerat så att man kan följa den språkliga förändringen. Först
redovisas de varianter som bara finns i det äldre materialet, därefter de varianter
som finns både bland äldre och bland dagens vuxna informanter och slutligen de
varianter som också finns bland dagens unga informanter. Varianterna presen
teras och de äldsta informanternas liksom dagens vuxna informanters bruk av
dialekt- respektive standardvariant ges i tabellform och kommenteras. Avslut
ningsvis diskuteras olika utjämningsprocesser liksom hur variation föregår för
ändring.
De västgötska ungdomarnas bruk av olika traditionella dialektvarianter fram
går av kapitel 3, men analysen fördjupas i kapitel 4. Där diskuteras också ett
urval varianter och bruket av dessa relateras till studieort, kön och val av studie
program varefter följer en analys av den inter- och intraindividuella variationen.
Varianter som få informanter gör bruk av, dvs. ovanliga varianter, redovisas
först och därefter följer varianter som fler och fler ungdomar har i sin repertoar.
Av maximalt 20 olika variabler realiserar informanterna mellan 2 och 16 olika
dialekt
varianter. Vi har gjort bedömningen att den informant som någon
gång realiserar mellan tio och sexton olika varianter kan betraktas som relativt
dialektal och den som någon gång realiserar sex eller färre olika varianter kan
sägas vara relativt utjämnad. Av de 69 informanterna är 18 relativt dialektala
och 21 relativt utjämnade. 30 informanter finns i spannet däremellan.
I kapitel 5 redovisas de nya varianter som de västgötska ungdomarna gör
bruk av. En majoritet av informanterna använder aldrig något nytt drag; 36
har inga nya medan 33 någon gång använder åtminstone ett nytt drag. Det är
framför allt de informanter som är mest utjämnade som också har belägg på nya
drag. Sju olika nya drag påträffas och det kan konstateras att dessa visserligen
har förknippats med göteborgska men att det inte rör sig om varianter som
är karaktäristiska enbart för språket i Göteborg. Istället är det drag som kan
förekomma på flera andra ställen, inte minst i Stockholm. Flera av dragen har
tidigare tillskrivits ungdomar men idag tycks de vara spridda också utanför ung
domskretsar. Vi har därför valt att betrakta varianterna som en del i en möjlig
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pågående förändring i standardspråket och/eller som urbana drag. En tjej
använder samtliga sju nya drag, tolv har endast ett av dem och övriga har mellan
två och fyra.
Ett samband mellan bruk av antal olika varianter och kön kunde noteras både
i kapitel 4 och 5. Bland de mest dialektala informanterna dominerar killarna
och bland de mest utjämnade dominerar tjejerna. Tjejerna använder dessutom i
betydligt högre grad nya varianter. Av 33 informanter med minst ett nytt drag
är 23 tjejer. Fem av dessa har tre eller flera nya varianter. Endast en kille har
över tre olika nya drag. Det är dock viktigt att komma ihåg att den tjej som har
flest olika dialektvarianter har lika många som den näst mest dialektale killen
och den allra mest utjämnade informanten är en kille. Den interindividuella
variationen inom respektive kön är således stor.
Vi fann inga tydliga samband mellan de olika informantgruppernas studie
orter eller val av studieprogram vare sig i fråga om bruk av traditionella eller nya
varianter. Därför undersöks i kapitel 6 ytterligare några utomspråkliga variabler
som relateras till såväl bruk av traditionella som nya varianter. Av de utom
språkliga variablerna visar sig endast flyttbenägenhet ha några samband med
språkbruket. Informanter som angav att de ville bo kvar där de bodde var i högre
grad dialektala än de som ville flytta. Bland de som ville flytta fanns i högre
grad informanter med nya drag. Det är dock möjligt att flyttbenägenhet snarast
ska kopplas till kön eftersom tjejerna i högre grad anger att de vill flytta till en
större stad. Social tillhörighet utgående från föräldrarnas yrken gav inget tydligt
utslag. Bland de relativt dialektala likaväl som bland de relativt utjämnade
informanterna fanns samtliga socioekonomiska grupper representerade, liksom
bland dem med nya varianter. Inte heller bostadsortens storlek, dvs. om man
bor i stan eller på landet, tycktes ha betydelse för graden av dialektalitet eller för
bruk av nya varianter. För att ytterligare synliggöra bristen på tydliga mönster
i informanternas språkliga repertoar och deras utomspråkliga bakgrund lyfts i
ett avslutande avsnitt några informanters språkliga profiler fram, bl.a. den tjej
som har alla nya varianter, den kille som är mest dialektal och den som är minst
dialektal i materialet liksom en tjej och en kille som både har förhållandevis
många traditionella och nya varianter.
I kapitel 7 redovisas materialet från Bohuslän, såväl bruket av traditionella
bohuslänska varianter som bruket av nya varianter. Situationen i Bohuslän är
inte enhetlig som i Västergötland och kapitlet disponeras så att såväl likheter
som skillnader ska framträda. Först redovisas rena bohuslänska varianter och
därefter traditionella varianter som kan förekomma i såväl bohuslänska som
västgötska och slutligen varianter som förutom i bohuslänska kan förekomma i
både västgötska och göteborgska. De nya varianterna är strukturerade så att nya
standard- och urbana varianter följs av nya göteborgska varianter. Kapitlet avslutas
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med en diskussion av de varieteter som vi benämner stenungsundsgöteborgska
och kombilekt.
Både stenungsundsgöteborgska och kombilekt behandlas dessutom i kapitel
8. Detta kapitel kan sägas utgöra en sammanfattning av dialektsituationen som
helhet i de delar av Västergötland och Bohuslän som vi undersökt. Där besvaras
huvudfrågan om hur de västsvenska dialekterna stått sig i området. De olika
förändringsprocesserna i området lyfts också fram och det konstateras att även
om dialekterna i Västsverige förändrats mycket under den tid vi undersöker
framträder i området en tydlig kontinuitet, särskilt i Västergötland och i Udde
valla. Mest påtagligt i hela området är dock att standardspråkliga varianter tar
över på bekostnad av traditionella. Utjämningsprocesserna skiljer sig emellertid
åt och som ett resultat av olika skeenden har vi bland ungdomarna urskilt fyra
olika varieteter: en västgötska som karaktäriseras av västgötsk prosodi och ett
antal traditionella drag, främst fonologiska, en bohuslänska som karaktäriseras
av bohuslänsk prosodi och ett antal traditionella bohusvarianter, främst fono
logiska, en stenungsundsgöteborgska som knappast låter sig urskiljas från den
varietet som talas bland unga göteborgare och en skärhamnskombilekt där
talarna blandar bohuslänska och göteborgska på olika sätt. De traditionella drag
som står sig bäst är förutom prosodin alltså fonologiska varianter och framför
allt sådana som informanterna själva tycks vara omedvetna om. Samtliga
fyra varieteter kan också innehålla nya drag av olika slag. De nya drag som
påträffas i Uddevalla är i princip desamma som i det västgötska området och
har kategoriserats som nya standard- och urbana varianter men inte specifikt
göteborgska. Bland de nya dragen i Stenungsund–Tjörnområdet finns däremot
gott om göteborgska varianter.
I Stenungsundsområdet har en tydlig konvergens med göteborgskan lett
till ett dialektskifte medan dialekterna i Västergötland och Uddevalla istället
konvergerat med standardspråket. Detta har resulterat i divergerande språkliga
tendenser i området som helhet där det alltså inte tycks växa fram en regional
varietet där göteborgskan är dominerande. På Tjörn finns individer som låter
i princip helt göteborgska samtidigt som många låter tämligen bohuslänska
men har inslag av göteborgska drag i olika hög grad. Där talas således det vi
kallar för kombilekt. De olika språkliga processerna kopplas till demografi och
infrastruktur och den mest påtagliga språkliga förändringen, dvs. dialektbytet
bland stenungsundska ungdomar förklaras av Stenungsunds utveckling under
1900-talet. Inte minst 1950-talets industriella uppsving har inneburit att det
lilla kustsamhället kommit att bli en viktig industriort med en enorm befolk
ningsökning. Inflyttarna var inte bara göteborgare men dessa kan antas ha varit i
stor majoritet. Sannolikt kan göteborgskan tidigt ha kommit att bli statusspråket
som också barnen till de nyinflyttade från andra områden i Sverige la sig till med.
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Den göteborgska influensen på Tjörn är av senare datum och bör ha blivit
mera påtaglig i och med bygget av broarna som förband Tjörn med fastlandet
1960. Då ökade arbetspendlingen till Stenungsund. Inflyttningen av göteborgare
ligger dock ännu senare i tid och övergången från bohuslänska till göteborgska
är i Skärhamn inte lika långt gången som i Stenungsund. Om utvecklingen där
kommer att bli densamma som på fastlandet kan man inte heller veta men vi har
funnit flera särskilt resistenta drag i ungdomarnas varietet som skulle kunna tala
för att kombilekten inte främst är ett utvecklingsskede i ett pågående dialekt
skifte.
I det övriga undersökningsområdet är göteborgskans inflytande knappast
märkbar. Här konvergerar man snarare med standardspråket. Homogeniteten i
det västgötska området är dessutom påtaglig även om orterna Kinna, Vara och
Skara synes vara mest språkligt stabila. De kännetecknas i början av 2000-talet
– i likhet med Uddevalla – av en negativ ekonomisk utvecklingspotential. Skara
och Vara har dessutom låg utbildningsnivå, nästan ingen in- eller utpendling
och åtminstone Vara har förlorat invånare de senaste 30 åren. En ekonomisk
stagnation hämmar förmodligen flödet av språkliga möten och bidrar därmed
till språklig kontinuitet. Men det kan också vara så att dialekten i dessa områden
haft högre status och att detta snarare är förklaringen till den höga andelen
traditionella varianter här. Att t.ex. marbo, den gamla dialekten i Mark, har hög
prestige i Kinna är omvittnat. Dagens västgötska saknar dock inte inslag av nya
standard- och urbana varianter. Flest har vi funnit i Trollhättan. Där, liksom i
Borås, har också standardspråket haft en större påverkan än på övriga västgötska
orter. Det rör sig om relativt stora städer med stabilt stort eller ökande invånar
antal och med goda eller tämligen goda ekonomiska förutsättningar och god
infrastruktur som gör såväl in- som utpendling möjlig. Att båda städerna har
högskola torde också bidra till inflyttning från andra delar av Sverige även om
den kanske inte är särskilt omfattande.
Att jämföra olika orters dialektalitet är dock inte alldeles enkelt. På alla orter
finns informanter som är såväl relativt dialektala som relativt utjämnade och den
interindividuella variationen är stor. Likaledes växlar informanterna mellan att
använda dialekt- och standardvariant respektive mellan ny variant och standard
variant. Den intraindividuella variationen belyses därför särskilt dels i kapitel 9,
där variationen mellan olika samtalssituationer fokuseras, dels i kapitel 10 där
variation inom ett och samma samtal granskas med hjälp av samtalsanalytisk
metod. Förutom de intervjuer som gjordes lät vi också en handfull gymnasister
och ett par vuxna göra egeninspelningar under samtal i familjen och/eller i um
gänge med vänner. I jämförelsen av de båda samtalssituationerna framgår att
ungdomarna faktiskt är tämligen opåverkade av att vara i en intervjusituation. De
äldre informanterna är dock betydligt mer dialektala i sina egeninspelningar. Vi
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tror att detta har två orsaker; dels är de äldre informanterna i intervjusituationen
ensamma med en intervjuare som i samtliga fall är tämligen utjämnad i sitt
tal, dels talar de i sina egeninspelningar med förhållandevis dialektala personer.
Således kan det te sig som om de i båda samtalssituationerna ackommoderar
med sin respektive samtalspartner. Detta talar också för att gruppintervjuer är
ett bra sätt att samla in en informell varietet.
Analysen av hur en och samma individ växlar mellan standard- och dialekt
variant inom ett och samma samtal uppenbarar vissa återkommande mönster.
Exempelvis tenderar ortnamn eller ortnamnsliknande element att uttalas med
den dialektala varianten. Dessa påträffas också hos ungdomar som i övrigt har
kategoriskt bruk av standardvarianten av en viss variabel. Genom diverse dialekt
stiliseringar visar också vissa informanter att de har passiva kunskaper om äldre
språkbruk även om de i första hand använder standardvarianter. Man kan t.ex.
härma någon som är mera dialektal. I samtal kan en person också återanvända
en annan persons dialektvariant. De dialektala varianterna kan således fungera
som en språklig resurs som breddar en persons repertoar.
Den interaktionella analysen som görs av några utvalda inspelningar bidrar
till att förklara intraindividuell variation i ett mikroperspektiv och vi fram
håller vikten av att inte förbigå denna i undersökningar om språklig föränd
ring. Dessutom är det viktigt att ha den i minnet när man ska förhålla sig till
begreppet dialekt på 2000-talet. Detta diskuteras i det avslutande kapitel 11
där också vissa mer principiella resultat från undersökningen av dagens väst
svenska dialektsituationen lyfts fram. Att ge dialekt en ny och för svenska för
hållanden gångbar definition har visat sig vara svårt eftersom olika individer
gör bruk av olika många dialektvarianter. På ett övergripande plan handlar
dialekt på 2000-talet i första hand om att en varietet har en från standard
språket avvikande prosodi samt innehåller en eller flera traditionellt dialektala
varianter, främst fonologiska. För att relativisera begreppet har vi använt dialek
talitet. Vi har också myntat begreppet kombilekt. Med hjälp av dialektalitet,
som har mätts i en individs bruk av antal olika traditionella dialektvarianter,
har vi beskrivit de unga informanterna i det västgötska materialet som relativt
dialektala och relativt utjämnade eller som en mellangrupp. Informantens grad
av dialektalitet samverkar med andra faktorer. Ju mer dialektal man är desto
fler s.k. ovanliga drag använder man och desto färre nya drag. Detta gäller dock
inte ungdomarna i Skärhamn som kombinerar traditionella dialektvarianter
med nya varianter. Vi ser de varianter som ingår i respektive informantgrupps
möjliga repertoar som en typ av bank. Ur denna variantbank ”plockar” den
enskilde individen drag efter olika mönster och betingelser och den interoch intraindividuella variationen är stor. De olika variantbankerna innehåller
utöver standardvarianter diverse traditionella dialektvarianter samt nya drag i
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olika omfattning. Den västgötska variantbanken innehåller runt 30 olika icke
standardvarianter medan skärhamnskombilektens bank är större och innehåller
drygt 40 olika. Enskilda individer använder variantbankerna på olika sätt och
gör bruk av ett så varierande antal traditionella och nya drag i växling med
standard att språksituationen i Västsverige måste beskrivas som heterogen och
därtill så dynamisk att den inte är självklart enkel att beskriva. Vi har med
vår undersökning av ett stort material utifrån olika infallsviklar och med en
kombination av olika angreppssätt synliggjort och gett möjliga förklaringar till
den sammansatta dialektsituation som råder i Västsverige i början av 2000-talet.
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Summary
This book examines language change in West Sweden after 1950. We know
that the Gothenburg variety is spreading in West Sweden, and our primary
research question is how the traditional dialects are holding up in Västra Göta
land County. The survey area is adjacent to Gothenburg although the language
variety of Gothenburg itself is not included in this study. We examine what has
happened to the traditional dialects and what the dialect situation of today looks
like in parts of Västra Götaland County and the County of Bohuslän within a
radius of 45 to 130 kilometres around the centre of Gothenburg. Since change is
preceded by variation, we will focus on variation both between different groups
of informants as well as between individuals. Intra-individual variation will
also be examined. Linguistic variation will be related to non-linguistic variables
such as geography, age, gender, socioeconomic conditions, rural/urban context
and geographical mobility. In addition, we will look for connections between
language change and demographic factors such as migration, mobility and the
development of infrastructure.
Chapter 1 lists the purpose, problems and limitations of this study, along with
a description of our survey area and our points of departure. These points are
investigated further in Chapter 2, where we also describe the data and method
used. Our research background stems from classic dialectology but is mainly
sociolinguistic. This study places itself within socio-dialectology, where both the
geographical and social environment are of interest. The dialectological approach
is combined with quantitative and qualitative sociolinguistic approaches. When
conversations between individuals are analysed, an interactional perspective is
also taken.
In order to describe language change in real time, we focus on parts of Västra
Götaland County, and six recordings dating from 1948 to 1967, from four
different locations, are analysed. The informants’ usage of various traditional
features is described for each variety and is compared with six recordings made
in the 2000s with adults from the same or nearby locations; it is also compared
with 24 group recordings of 69 adolescents. One informant was recorded in
1961 but also in 2006 and is thus part of the two first mentioned groups.
The recordings of adolescents were made at various upper secondary schools
in Kinna, Vara, Skara, Trollhättan and Borås, and in Sollebrunn; there is no
upper secondary school in Sollebrunn so the Sollebrunn informants were
therefore recruited in other ways. The adolescents’ language use is the starting
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point for our description of the language situation in the 2000s. The language
situation of the entire area is examined, and we also explore slightly beyond the
area, to Uddevalla and Stenungsund, in Bohuslän. 10–12 informants from each
location, stratified according to gender and study program, were interviewed in
groups of 2–4 people. In Stenungsund, a handful of older informants were also
recorded, to enable a study of language change in apparent time. Finally, there
are recordings of four upper secondary school students from Skärhamn on the
island of Tjörn in the survey. All informants’ usage of nonstandard variants has
been analysed. In the data from Västra Götaland County, the usage of dialect
and standard variants was also analysed for most of the variables.
There are around fifty traditional Västra Götaland dialect variants that occur
in the oldest recordings; these are described in Chapter 3. Over forty of these
variants are also found among the informants of the 2000s, and among those
more than 25 are found within the group of upper secondary school students.
The chapter is structured so that one can follow the chronology of the linguistic
change. First are the variants only found in the 1950s data, then the variants
used among both older informants and today’s adult informants, and finally the
variants that are also found among today’s young informants. The variants are
presented, and both the oldest informants’ and today’s adult informants’ usage
of the dialect variants and standard variants are presented and discussed. Finally,
we discuss various levelling processes as well as how variation precedes change.
The Västra Götaland adolescents’ usage of different traditional dialect variants
is outlined in Chapter 3 and explored in depth in Chapter 4. This chapter also
discusses a selection of variants, and the use of these is related to the place
of study, gender, and study program. This is followed by an analysis of interand intra-individual variation. Variants that few respondents make use of, i.e.
uncommon variants, are listed first, followed by variants that more and more
young people use. Out of 20 different variables, the individual informants realise
between 2 and 16 different dialect variants. We have determined that when an
informant realises between 10 and 16 different variants, s/he can be considered
‘relatively dialectal’ and an informant who realises six or fewer variants can be
said to be ‘relatively levelled’. There are 18 relatively dialectal and 21 relatively
levelled people among the 69 informants. 30 informants are in the range
between the two.
Chapter 5 revolves around the new variants that Västra Götaland adolescents
make use of. A majority of these informants never use any new features; 36
have no new features at all, while 33 sometime use at least one new feature. It
is, overall, the informants who are the most levelled who also use more new
features. Seven new features were found, and although the features are associated
with the Gothenburg variety, they are not found only in that variety. Instead,
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these features occur in several other locations, not least in Stockholm. Several
features have previously been attributed to young people, but today they seem to
be spread even outside that group. Therefore, we have chosen to consider these
variants as part of a possible ongoing change in the standard language, and/or
as urban features. One young woman uses all seven new variants, twelve others
only one, and the rest use between two and four.
A correlation between the use of several variants and gender is noted in both
chapters 4 and 5. The young men used the most dialectal variants and the young
women are the most levelled. The young women also use considerably more new
variants. Of the 33 respondents using at least one new feature, 23 are female.
Five of them use three or more new features. Only one young man has three
new features. However, it is important to remember that the young woman
who has the most dialect variants displays as many as the second most ‘dialectal’
young man, and the most levelled informant is a young man. This means that
the inter-individual variation within the genders is extensive.
However, we found no clear association between the informants’ place
of study, nor their level of education, in relation to the use of traditional or
new variants. Hence, in chapter 6, we examine some non-linguistic variables
related to both traditional and new variants. Of the non-linguistic variables,
only migration propensity turned out to be related to language use. Informants
who said that they wanted to continue living in the same location used more
traditional dialect variants than those who were willing to move. Among those
who wanted to move, the number using new features was higher. However, it
is possible that migration propensity is linked to gender seeing as it is mostly
young women who want to move to a bigger city. Social class based on parental
occupations gave no clear indication either way. All socioeconomic groups are
represented among all groups of informants, i.e. dialectal, levelled and those
using new variants.
Neither urban nor rural context seemed to have an impact on the degree of
dialectal variants or new variants. In order to further highlight the lack of clear
patterns in the informants’ linguistic repertoire and their non-linguistic back
ground, some informants’ linguistic profiles are presented in the final section of
the chapter, including the young woman who displays all the new variants, the
young man who is the most dialectal, and the least dialectal person in the data,
as well as a young woman and a young man who use both traditional and new
variants.
Chapter 7 describes the data from Bohuslän – both the practice of traditional
Bohuslän variants and the use of new variants. The situation in Bohuslän is
not as uniform as in Västergötland, and the chapter is organised so as to bring
both similarities and differences to light. First, the pure Bohuslän variants are
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accounted for and thereafter traditional variants which occur in both Bohuslän
and Västergötland, and finally variants that occur in Bohuslän as well as in both
Västergötland and Gothenburg. The section on the new variants is structured so
that new standard and urban variants are followed by new Gothenburg variants.
The chapter ends with a discussion of the varieties we call the Stenungsund–
Gothenburg variety and combilect.
Both the Stenungsund–Gothenburg variety and combilect are discussed
further in Chapter 8. This chapter can be seen as a summary of the dialect
situation as a whole in the parts of Västergötland and Bohuslän we have studied.
In this chapter, our main question is answered, namely how the western Swedish
dialects have fared in the area. The various processes of change in the area are also
highlighted, and it is found that although the dialects of western Sweden have
changed a lot during this period, a clear continuity also emerges, particularly in
Västergötland and in Uddevalla. What is most significant in the whole area is that
the standard variants are taking over at the expense of the traditional variants.
That said, the process of levelling varies, and as a result we have distinguished four
different varieties among young people: a Västergötland variety characterised by
local prosody and a number of traditional features, primarily phonological; a
Bohuslän variety characterised by Bohuslän prosody, and a number of traditional
Bohuslän variants, primarily phonological; a Stenungsund–Gothenburg variety
that could hardly be distinguished from the variety spoken among young people
in Gothenburg; and a Skärhamn combilect where the speakers mix Bohuslän
and Gothenburg variants in different ways. The traditional features that remain
the most prominent, besides prosody, are phonological variants, and especially
those variants that the informants themselves seem to be unaware of. All four
varieties can also include new features of various kinds. The new features found
in Uddevalla are basically the same as in the Västergötland area and have been
categorised as new standard and urban variants, but are not specifically from
the Gothenburg area. Among the new features in the Stenungsund–Tjörn area,
however, are plenty of Gothenburg variants.
In the Stenungsund area, there is a clear convergence with the Gothenburg
variety, which has led to a dialect shift, while the dialects in Västergötland and
Uddevalla have converged with standard Swedish. This has resulted in divergent
linguistic tendencies in the area as a whole, and no regional variety seems to
gain ground where the Gothenburg variety is dominant. On the island of Tjörn
there are individuals who sound almost entirely Gothenburgian, while many
speak the Bohuslän variety but with traits of the Gothenburg variety to varying
degrees. In other words, a combilect is spoken on Tjörn. The different linguistic
processes are linked to demographics and infrastructure, and the most obvious
linguistic change, i.e. the dialect change among adolescents from Stenungsund,
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is explained by Stenungsund’s development during the 1900s. In particular, the
industrial boom of the 1950s has meant that this coastal settlement has become
an important industrial centre, with a huge population increase. The migrants
were not only from Gothenburg, even though Gothenburgers are likely to have
been a majority. It is probable that the Gothenburg variety had a high status
early on, and that it was extended to become the language variety for children
of migrants from other areas as well.
The Gothenburg influence on Tjörn is of a later date, and is likely to have
become more evident since the construction of the bridges that connected Tjörn
with the mainland in 1960. Commuting to Stenungsund increased at that time.
The migration of people from Gothenburg to Tjörn, however, occurred at a
later stage, and the transition from the Bohuslän variety to the Gothenburg
variety in Skärhamn on Tjörn is not as far along as in Stenungsund. Whether
Tjörn will follow the same process of change as Stenungsund is unknown, but
we have found several particularly resistant traits in the adolescent variety that
could indicate that the combilect is not primarily a stage of development in an
ongoing dialectical shift.
In other parts of the region under study, the influence of the Gothenburg
variety is hardly noticeable. The tendency is rather to converge with the standard
variety. The homogeneity in the Västergötland region is also evident, although
Kinna, Vara and Skara appear to be the most linguistically stable. They – like
Uddevalla – have been characterised by negative economic development in the
early 2000s. In addition, the level of education is low in Skara and Vara, and there
is almost no in- or outgoing commuting. Vara, at least, has undergone a decrease
in population over the past 30 years. Financial stagnation is likely to inhibit
linguistic contact and, as such, contributes to linguistic stability. But it may also
be the case that the dialect of these areas used to have a higher status and that
this is a better explanation for the high proportion of traditional variants found
here. For example, it is well known that Marbo, the old dialect of the hundred
Mark, is prestigious in Kinna. Nevertheless, the Västergötland varieties of today
do not lack new or urban features; especially not the Trollhättan variety, which
is where we found the most. This variety, together with the Borås one, are more
influenced by the standard variety than the varieties spoken in other locations
in Västergötland. These are relatively large towns with a stable, high or even
increasing population, and with good or fairly good economic conditions, and
infrastructure that renders both in- or outgoing commuting possible. The fact
that the two towns both have universities also contributes to migration from
other parts of Sweden, although this may not be very extensive.
Comparing different types of dialectality is not entirely straightforward. In
all locations under study, there are informants who are both relatively dialectal
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and relatively levelled, and inter-individual variation is large. Similarly, the
informants switch between using dialect and standard variants, and between
new variants and standard variants. This intra-individual variation is highlighted
in chapter 9, where the variation between different conversations is in focus,
and in chapter 10, where the variation within a single conversation is examined
using an interactional analysis. In addition to the interviews, we also asked a
handful of upper secondary school students and some adults to make their own
recordings during conversations with family and/or friends. The comparison of
the two situations shows that young people are actually fairly unaffected by
being in an interview situation. Older informants are significantly more dialectal
in their self-made recordings. We believe there are two reasons for this, the first
being that the older informants are alone with the interviewer, whose speech is
quite levelled, and the other being that in their own recordings, they speak with
quite dialectal people. As a consequence, they appear to adjust their speech to
accommodate to their respective conversation partners. This also indicates that
group interviews are a good way to collect data on informal varieties.
The analysis of how one individual switches between the standard and the
dialect variant within the same conversation reveals certain recurring patterns.
For example, place names tend to be pronounced with the dialect variant. This
pronunciation is also found among adolescents who otherwise categorically use
the standard variant for a particular variable. Through dialect stylisation, certain
informants show that they have a passive knowledge of the older language, even
if they primarily use standard variants. They may, for instance, imitate someone
who is using more dialectal traits. In conversation, a person may also ‘re-use’
another person’s dialect variants. As a result, the dialectal variants can serve as a
linguistic resource that broadens a person’s repertoire.
The interactional analysis made on some selected recordings may help us
explain the intra-individual variation on the micro level, and we would like
to stress the significance of this in studies of linguistic change. Besides, it is
important to bear this in mind when one relates to the concept of dialect in the
twenty-first century. This is discussed in the concluding chapter 11, where some
principal results from the survey of the dialects of West Sweden are portrayed.
It has proven difficult to redefine the term dialect to suit Swedish conditions,
since various individuals make use of a varying number of dialect variants.
Generally, dialects in the 2000s involve a prosody that differs from the standard
variety, as well as making use of some traditional dialectal variants which are
primarily phonological. In order to relativise the concept, we have used the word
dialectality. We have also coined the term combilect. Using dialectality, which is
the measurement of how many traditional dialectal variants an individual uses,
we have described the young informants in the Västergötland data as relatively
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dialectal, relatively levelled, or as an intermediate group. The level of dialectality
of the informants interacts with other factors. The more dialectal a person is, the
more so-called unusual features that person uses and the fewer new features.
However, this does not apply to the adolescents of Skärhamn, who combine
traditional dialect variants with new variants. We regard the variants included in
the possible repertoire for each group of informants as a kind of bank. From this
bank of variants, the individual ‘picks’ features according to different patterns
and conditions, and the inter- as well as intra-individual variation is extensive.
The different banks of variants contain, in addition to standard variants, various
traditional dialect variants along with new features, to various degrees. The
bank of Västergötland contains about 30 different non-standard variants while
the bank of the combilect of Skärhamn is larger and contains more than 40.
Each individual uses the bank differently, making use of such a diverse range
of traditional and new features, in combination with standard variants, that the
language situation in West Sweden has to be described as heterogeneous and
dynamic, to the extent that it is not easy to describe at all. In this study, we have
used extensive data, and from different angles and by using a combination of
different approaches we have made visible and given possible explanations for
the complex dialect situation in West Sweden in the early twenty-first century.
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Bilaga – några vokalljud
I denna bilaga illustreras sju av de vokalljud som vi undersökt med vokalfyr
sidingar. Syftet är att illustrera i bild vad det är vi har hört när vi gjort vår under
sökning. Vi har valt att illustrera de dialektala varianter som vi kallar västgöta-i
och västgöta-y då dessa inte beskrivs i tidigare litteratur (se 3.3.24). Vidare illus
treras de nya varianterna öppet långt ö och ä då dessa är de vanligaste nya varian
terna i det västgötska undersökningsområdet (se 5.1 samt 5.1.1). Slutligen har vi
också valt att illustrera hur de göteborgska vokalerna överrundat u, göteborgskt
långt ö och å-haltigt långt a realiseras i Stenungsund–Tjörnområdet eftersom
dessa bidrar till att våra informanter där låter göteborgska (se 7.2.3).
Som framkommit är detta en öronfonetisk studie och vi har inte mätt alla
belägg på vokaler i materialet. Nedan har vi enbart velat illustrera hur dessa
vokalljud kan låta. Illustrationerna är gjorda på naturligt talat material från
informanter som vi menar realiserar respektive vokal på ett typiskt sätt. Varje
figur illustrerar hur en och samma individ realiserar respektive vokal. Vi har
vinnlagt oss om att välja informanter som dels har ett typiskt uttal, dels har
belägg på både standardvarianten och den aktuella varianten. I figurerna är
också en del jämförelser inlagda, vilket förklaras i varje enskilt fall. Notera att
F1- och F2-värdena skiljer sig mellan de olika figurerna.
För varje ljud som illustreras har ett antal belägg av en språklig variabel
klippts ut med hjälp av programvaran Audacity. Lena Wenner har därefter
utfört samtliga mätningar i programvaran Praat. Hon har för varje ljud dels
gjort en manuell mätning, dels en automatisk. Dessa båda mätningsmetoder
har givit ett mycket likt reslutat. Samtliga värden har sedan behandlats med
programvaran NORM, vilket resulterat i de figurer som återges nedan.
Ett urval av tydliga belägg får här illustrera skillnaderna mellan det aktuella
fenomenet och standardspråket. Det betyder att illustrationerna inte nödvändigt
vis representerar hur vokalerna realiseras av alla informanter alltid, bara hur av
ståndet mellan de olika realiseringarna kan se ut. Många belägg i materialet ligger
någonstans mitt emellan dialekt/nya- och standardvarianter och det är ofta svårt
att dra en tydlig gräns. I vårt arbete med den hörfonetiska analysen har vi försökt
vara så konsekventa som möjligt (t.ex. genom att det alltid är samma forskare
som analyserat en viss språklig variabel, med hjälp av andra öron då det behövts),
men naturligtvis är det mycket svårt att, både med ett akustiskt instrument eller
med blotta örat, alltid dra gränsen för vad som är dialektalt/nytt och vad som
är standard. Det är också ett av skälen till att vi inte lägger fokus på att redovisa
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statistik över antalet belägg av dialekt- respektive standardvarianter i den här
studien, utan för det mesta nöjer oss med att konstatera att en individ använder
dialekt- och/eller standardvarianter respektive nya och/eller standardvarianter.
I illustrationerna nedan förhåller vi oss till ett slags svensk standard. Precis
som Bruce (se 2010:117f ) har vi konstaterat att det är praktiskt att ha en
sådan standard att förhålla sig till. Bruce definierar denna standard som ”en lätt
konservativ norm som gäller för s.k. bildade kretsar i mälardalsregionen, dvs. en
sorts centralsvensk standard”. För våra syften hade det naturligtvis också varit
praktiskt att ha en motsvarande beskrivning av västsvenskt standardspråk att
förhålla oss till. Någon sådan beskrivning har vi dock inte funnit. Den vokal
fyrsiding vi utgår ifrån (figur 5) återfinns i Elert (1989:107) och bygger på
värden framtagna av Gunnar Fant (se Fant 1959, 1973). Fant baserade sina
värden på ett genomsnitt av sju kvinnor och sju män, och så vitt vi kunnat
avgöra bygger Elerts fyrsiding på genomsnittliga värden för dessa informanter.
Genom att förhålla våra figurer till Elerts vokalfyrsiding kan vi nedan illustrera
för varje ljud hur det förhåller sig akustiskt till ett slags standardsvenskt uttal.

Västgöta-i
I figur 6 illustreras dialektvarianten västgöta-i i relation till standarduttalet av
variabeln långt i.
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I illustrationen uttalar samma talare, en gymnasiekille från Kinnaområdet,
i löpande tal orden hitåt, vi, unik, lite och skriva med dialektalt uttal och olik,
skriver och skriva med ett mer standardspråkligt uttal (dvs. [iː]). Det dialektala
uttalet är något mer främre än informantens standardspråkliga. Jämfört med
Elerts fyrsiding är det dialektala i-ljudet betydligt mer främre än det standard
svenska uttalet.

Västgöta-y
I figur 7 illustreras dialektvarianten västgöta-y i relation till samma informants
standardvarianter av variabeln långt y.
I illustrationen uttalar en gymnasiekille från Borås orden drygt och typiska
(2 belägg) med det dialektala uttalet och orden typer, typ och tydligt med ett
mer standardnära uttal ([yː]). Det dialektala uttalet är något mer främre och
framförallt mer slutet än det som vi uppfattat som standardspråkligt. Jämfört
med Elerts fyrsiding ligger både informantens dialektala och standardspråkliga
y-uttal ganska nära det standardsvenska långa y-ljudet.
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Öppet långt ö
I figur 8 illustreras det nya öppna långa ö-ljudet.
En gymnasietjej i Stenungsundsområdet uttalar orden Spekeröd, Stillingsön
och högstadiet med den nya öppna varianten och ordet undersöka med det
standardspråkliga [øː]. Det standardspråkliga uttalet är alltså klart mer slutet
än det öppna ö-ljudet. Som jämförelse har vi också lagt in tre belägg av långt
ö framför r (dvs. [œːr]), nämligen körkort, göra och för. Det nya långa öppna
ö-ljudet ligger nära samma talares realisering av ö-ljud framför r. I relation till
talarna i Elerts fyrsiding är stenungsundstalarens öppna ö-ljud betydligt öppnare
än standarduttalet.

Öppet långt ä
I figur 9 illustreras öppet långt ä av en gymnasietjej från Trollhättan.
Orden vägar, även och näsan uttalas med ett öppet uttal och väg (2 belägg)
med ett standardspråkligt (dvs. [ɛː]). Det öppna uttalet är alltså öppnare än det
standardspråkliga. I relation till Elerts fyrsiding uttalar informanten det öppna
ä-ljudet betydligt mer öppet än standardtalare och det nya öppna ä-ljudet är
alltså ännu öppnare än standardsvenskans [æː].

Göteborgskt ö-ljud
Det ö-ljud som vi kallar göteborgskt illustreras i figur 10 av en gymnasiekille
från Tjörn.
I figuren är det göteborgska uttalet representerat av orden tjötat ’tjatat’, gö
’göra’, överbefolkat och brödaffären. Ett standarduttal har noterats hos informan
ten, nämligen döper (dvs. [øː]). Informantens uttal av göteborgskt ö-ljud ligger
alltså längre bak och är mer öppet än det som vi tolkat som mer standard
språkligt. Inlagt ligger också en jämförelse med ett långt ö framför r, göra (alltså
med uttalet [œː]), och det framkommer alltså att det göteborgska uttalet är mer
öppet och bakre än samma informants realisering av ö framför r. I jämförelse
med Elerts fyrsiding ligger det göteborgska uttalet relativt nära det standard
svenska uttalet av långt ö framför r, men det är något mer öppet. Det nya öppna
långa ö-ljudet som illustrerades i figur 8 ovan låter i våra öron annorlunda och
ligger något närmre det standardsvenska uttalet av långt ö framför r (eftersom
det här rör sig om illustrationer med två olika talare av olika kön kan man inte
rakt av jämföra dessa formantvärden med varandra).
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Långt göteborgskt u
Det långa göteborgska u-ljud vi noterat illustreras i figur 11 av en gymnasietjej.
Det göteborgska uttalet representeras av orden fult, ute (2 belägg) och ut.
Två standarduttal av ordet brukar är också inlagda (dvs. [ʉ̟ː]). Det göteborgska
uttalet ligger alltså längre fram än det standardspråkliga. Jämfört med Elerts
fyrsiding ligger det betydligt längre fram än standard.

Å-haltigt långt a
Det å-haltiga långa a-ljud som vi menar är typiskt för göteborgskan illustreras i
figur 12 av en gymnasiekille från Tjörn.
Två standarduttal av långt a representeras av ansvar och jag som i jämförelse
med Elerts fyrsiding ligger mycket nära standardspråkets uttal (dvs. [ɑː]). Som
jämförelse är också orden svårare och hårdare inlagt som alltså ligger vid standard
uttalets långa å (dvs. [oː]). Fyra belägg på det göteborgska å-haltiga a-ljudet
representeras av orden bara, data, pratar och automatiskt. Ordet automatiskt
uttalas i det närmaste med ett uttal som ligger nära standardsvenskans långa
o-ljud (dvs. [uː]). Figuren illustrerar alltså hur det långa a-ljudet kan realiseras
med allt från ett standardspråkligt a till ett standardspråkligt o av en och samma
talare.
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