
SÄRTRYCK UR

Ord och gärning
Festskrift till Anki Mattisson

31 augusti 2015

Svenska Akademien
Distr. eddy.se ab



142

Västgötska Märtas varietet 1961, 1980 
och 2006. Individuell dialektförändring 

under ett halvt sekel

Margareta Svahn

Märta föddes 1944 i Bäreberg i dåvarande Skaraborgs län, ganska 
nära gränsen till Älvsborgs län. Som 17-åring kom hon att spelas in 
av Västgöta-Bengtsson då han besökte Storegården där hon bodde 
med sina föräldrar och där också farföräldrarna bodde.1 Bengtssons 
huvudintresse gällde Märtas farfar men vid samma besök intervju-
ade och spelade han också in Märtas pappa liksom alltså den unga 
sondottern. Märta har berättat för mig om tillfället och vittnar om 
att hennes pappa kände stor respekt för Västgöta-Bengtsson men att 
hon själv var helt orädd.

(1) [Västgöta-Bengtsson] han va ju en skoll-lÄrare söm pappa sa å 
den skulle man ju ha lite Respekt fÖr å de hade ju pappa men de de 
tro ja’nte ja brydde mej um å ha utan ja va nog som ja brukar [---] 
ja prata no på som vanlit / de tro ja / de gjoLe ja2

1 I Institutet för språk och folkminnens samlingar, Uppsala, finns över 500 dia-
lektinspelningar från Västergötland som Sixten Bengtsson (allmänt kallad Väst-
göta-Bengtsson) gjorde under perioden 1947–1982 (Svahn & Nilsson 2014:24 
not 2, se också Nilsson 2013).
2 Transkriptionerna följer inte någon särskild modell men försöker vara ljud-
enliga. Versalt R avser bakre r, versalt L tjockt l, versalt Ä och Ö avser slutet uttal av 
ä respektive ö. De är inte heller gjorda enligt samtalsanalytiska regler. Snedstreck / 
avser att en ny turkonstruktionsenhet kommer om detta inte framgår på annat sätt, 
stjärna * som omsluter del av replik avser att något sägs skrattande, punkter .. avser 
paus, ju fler punkter desto längre paus, [---] avser att delar av samtalet inte är åter-
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(2) pappa gjoLe ju sej tell lite [---] han prata’nte Rittit så i vanlia 
fall men men då va de ju skoll-lÄrarn söm va dÄr så då sulle han 
prata lite fint

Detta märks tydligt i inspelningarna. Fadern är nämligen inte alls 
lika dialektal i sitt tal som Märta eller för den delen hennes farfar 
Josef. Västgöta-Bengtsson uttrycker i sin inspelningsjournal stor 
förvåning över Märtas varietet: ”Krutgubben [Josef ] talar naturligt-
vis en ursprunglig och oförfalskad dialekt. Men den intressantaste 
av de tre är givetvis [Märta]. Det är högst anmärkningsvärt att en 
ung […] flicka som hon talar så bred dialekt.”3 Han konstaterar 
också att det ”skall bli värdefullt att följa hennes språkutveckling”.4

Det gör han också. 1980 återkom Sixten Bengtsson till Märta 
för att göra en uppföljande inspelning. Då spelade han även in hen-
nes båda barn Peter och Monika. Märta gifte sig som 20-åring med 
en lantbrukare och flyttade till hans hemgård i Kedum, drygt 15 
km från Bäreberg. Där bodde familjen till början av 2000-talet då 
sonen tog över gården och föräldrarna flyttade till Vara, en knapp 
mil från Kedum. I Vara intervjuade jag henne 2006. 

Märta är en av de undersökta informanterna i studien Dialekt-
utjämning i Västsverige (Svahn & Nilsson 2014).5 Hennes dialekt 
1961 och 2006 redovisas där. Med denna artikel vill jag göra samt-
liga tre dialektinspelningar med Märta till huvudmaterial och följa 
henne och hennes språkliga variation och förändring lite närmare 
än det fanns utrymme för i ovan nämnda studie. Jag kommer också 
att kommentera viss intraindividuell variation och främst då den 
variation som förekommer inom en och samma samtalssekvens.

givet. Hakparentes kan också ha andra funktioner; den kan i en replik med t.ex. 
jaha i parentesen avse kortare samtalsstöd från samtalspartnern, innehålla något 
tillagt förtydligande eller en översättning av ett dialektalt uttryck eller finnas där 
med avsikten att vara anonymiserande, dvs. innehålla en utbytt namn. 
3 Namnen som används i artikeln är inte informanternas egna.
4 Inspelningsjournalen finns i Institutet för språk och folkminnens samlingar, 
Uppsala.
5 Boken finns som fulltext på diva: http://uu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:737664/FULLTEXT01.pdf.
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Material och metod
Tre intervjuer med Märta utgör materialet för artikeln. Inspelning-
arna är gjorda vid tre olika tillfällen, 1961 och 1980 av Västgöta-
Bengtsson och 2006 av mig. Samtliga är gjorda hemma hos infor-
manten. Den första intervjun är knappt 13 minuter, den andra 
drygt 19 minuter och den tredje drygt 57 minuter. Intervjuerna blir 
alltså längre för varje inspelningstillfälle. Detta torde förklara att det 
i både den andra och tredje tillkommer traditionella dialektvarian-
ter som inte finns belagda i den första inspelningen.

I analysen av de inspelningar som ingick i den större dialekt-
utjämningsstudien undersökte vi alla de drag som vi bedömde av-
vek från standard (Svahn & Nilsson 2014:45 ff.).6 Dessa gjordes till 
variabler som excerperades. Varje informants antal olika drag be-
traktades som ett mått på personens dialektalitet. Dessutom angavs 
huruvida informanterna hade kategoriskt bruk av dialektvarianten 
respektive standardvarianten eller om hen växlade. Vi redovisade 
bruket på följande vis: D avser kategoriskt dialektbruk och S ka-
tegoriskt standardbruk, DS eller SD avser växling med störst antal 
dia lekt varianter respektive tvärtom. Med parentes runt versal avses 
att andelen belägg för denna variant är mycket få eller få i förhållan-
de till den andra varianten, D(S) och S(D). Då antalet dialekt- res-
pektive standardvariant var lika många angavs =. X avser att dialekt-
varianten är belagd men att vi inte har räknat antal belägg och inte 
heller antal belägg på den motsvarande standardvarianten, och 0 
slutligen att variabeln inte är belagd (Svahn & Nilsson 2014:52 f.). 
Här används samma system. 

Jag har excerperat de dialektvarianter som påträffas i Märtas va-
rietet de olika undersökningsåren. Antalet olika varianter liksom 
eventuellt kategoriskt bruk framgår av tabell 1. I tabell 2 redovisas 
vilka varianter som förekommer. Jag använder mig av samma sys-
tem som i kapitel 3 i Dialektutjämning i Västsverige (hädanefter 
refererad till som DiV) för att kategorisera variablerna. Variablerna 
beskrivs inte närmare här utan den intresserade hänvisas till DiV. 

6 Vi har alltså excerperat i princip alla fonologiska och morfogrammatiska drag 
samt en hel del lexikala som inte kan betraktas som standardspråkliga, se Svahn & 
Nilsson 2014:45–49.
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Därefter kommenterar jag de förändringar som sker mellan inspel-
ningsåren och diskuterar särskilt de drag som Märta fortfarande an-
vänder i sin varietet 2006. Slutligen lyfts Märtas intra individuella 
variation under den sista perioden fram.

Märtas bruk av dialektvarianter
1961 finner man i Märtas varietet 40 olika dialektvarianter och 
1980 lika många. Det är dock inte exakt samma varianter så viss 
förändring har skett och tre varianter har försvunnit. 2006 uppgår 
hennes bruk av olika varianter till 37. Då har ytterligare några vari-
anter försvunnit, men vissa av variablerna finns det inga belägg på 
och det är således inte säkert att de har försvunnit ur Märtas reper-
toar. Ytterligare några dialektvarianter tillkommer. 

tabell 1. antal olika dialektvarianter och antal 
kategoriskt bruk
År 1961 1980 2006
Antal olika dialektala drag 40 40 37
Antal drag med kategoriskt 
dialektbruk7

23 12 7

Antalet olika dialektvarianter som Märta använder ändrar sig alltså 
inte alls mellan 1961 och 1980 rent kvantitativt. Minskningen 2006 
är mycket liten. En tydligare förändring syns dock om man ser till 
antal varianter där hon har kategoriskt bruk av dialektvarianten. I 
den första inspelningen har Märta kategoriskt dialektbruk av 23 av 
de drag som kvantifierats, och hon växlar i bruket av fem. Andelen 
kategoriskt dialektbruk i den andra inspelningen har minskat och 
är nu 12 av de drag som kvantifierats, medan hon växlar i bruket av 
hela 18. Dessutom har hon kategoriskt standarduttal av tre drag. I 
inspelningen från 2006 blir det än tydligare i hur hög grad andelen 
standardvarianter har ökat. Av de 33 drag som kvantifierats har hon 

7 Eftersom alla de olika varianterna inte räknats kan man inte veta om antalet 
skulle kunna vara högre. Detta gäller dock för alla tre undersökningsåren.
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kategoriskt dialektbruk i sju av dem, hon växlar i 20 av dragen och 
har kategoriskt standardbruk av sex av dem.

Lägger man ihop alla de olika dialektvarianter som någon gång 
förekommer i Märtas varietet under de intervjuer som här under-
sökts kan man konstatera att siffran 40 år 1961 inte täcker hela 
Märtas dialektala repertoar. Om man utgår ifrån att de dialektvari-
anter som tillkommer 1980 och 2006 alla ingår i Märtas repertoar 
också 1961, vilket jag finner högst sannolikt, utgörs hennes variant-
bank av 45 olika dialektvarianter.8 Den första inspelningen är den 
kortaste, 13 minuter, och det är förståeligt att alla de varianter som 
en informant kan tänkas ha i sin repertoar inte alla uppträder på 
denna korta tid. I inspelningen från 1980, som är något lite längre, 
tillkommer tre dialektvarianter, och även 2006, då inspelningen är 
nästan en hel timma, uppträder dialektala drag som inte varit be-
lagda i det tidigare materialet. Av de 45 olika varianterna förekom-
mer i Märtas 2000-talsvarietet fortfarande 37. Det är otvivelaktigt 
att Märta ännu 2006 måste betraktas som traditionellt dialektal där 
förändringen under ett halvt sekel egentligen mest handlar om att 
andelen standardvarianter av variabler sakta men säkert ökar men 
där få varianter helt försvinner.

De 45 varianter som undersökts listas här i en tabell. För huvud-
delen av variablerna har såväl bruket av dialekt- som standardvari-
ant kvantifierats men för vissa gäller att jag bara noterat att dialekt-
varianten förekommer. Dessa markeras alltså med X. Ordningen 
följer DiV och först kommer de varianter som är sällsynta i den 
traditionella västgötska dialekten enligt hur de förekommer i det 
undersökta större materialet i DiV och sist de som förekommer ofta 
och som också återfinns i 2000-talets ungas västgötska. Intressant 
nog är det bara en handfull av samtliga varianter som redovisas i 
DiV som inte någon gång förekommer i Märtas varietet, och då ska 

8 Termen variantbank används i DiV. Inom en viss varietet finns utöver stand-
ard varianter ett antal potentiella varianter att tillgå och variantbanken utgörs av 
samtliga de varianter som någon av informanterna från samma geografiska område 
någon gång använder i det aktuella materialet. Detta har i andra sammanhang 
också benämnts active linguistic resource eller pool of resources, se Svahn & Nilsson 
2014:261 och där anförd litteratur.
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man komma ihåg att fem informanter som är två generationer äldre 
än Märta också analyseras där.

tabell 2. dialektvarianter hos Märta
1961 1980 2006

jak S(D) S S
mäk D S S
säk D S S
hu ho(hu) ho(hu) ho(hon)
Gära – göra SD S(D) S
Kongruensböjt en, ingen D DS DS9

I ’ni’ 0 D D
Bakre vokal + g > gh X D(S) X
Främre vokal + g > j 0 SD X
Vokalförlängning X X X
Bindevokal X X X
Kort u ffr gg, ng, nk [ʉ] D D DS
Assimilation X X X
di D D DS
Kongruensböjt adjektiv X X X
Femininböjt possessivpron. 0 0 =
den hära m.fl. X X –10

änna X – –
mö DS SD SD
ho ho(hu) D(S) D(S)11

en ’man’ D D D(S)12

Traditionell subst.böjn. sing. D D DS
Traditionell subst.böjn. plur. D D D
Kort rundat u D D(S) DS

9 I tabellen i DiV (s. 61) har denna kolumn D-markerats. Vid en ny genomlyss-
ning upptäcktes dock två icke kongruensböjda artiklar. 
10 Markering med streck, –, avser att varianten inte är belagd och att en eventuell 
standardmotsvarighet inte excerperats. För såväl änna som den hära är det oklart 
vad som ska räknas som standardvariant.
11 I tabellen i DiV (s. 75) har denna kolumn D-markerats. Vid en ny genomlyss-
ning upptäcktes dock ett hon.
12 I tabellen i DiV (s. 75) har denna kolumn D-markerats. Vid en ny genomlyss-
ning upptäcktes dock några belägg på man. Andelen en är dock betydande.
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1961 1980 2006
Å-haltigt kort a D D(S) D(S)
Kort i > e D D(S) DS
Kort y > ö D D(S) DS
Långt bakre r 0 DS S
Bakre r ffr betonad stavelse 
inne i ord

D D DS

Bakre r initialt i sammansättn. D D D
Bakre r initialt D D D
rd > tjockt l utom gjorde D D D
gjoLe – gjorde13 0 S SD
sa D D(S) D(S)
sulle 0 D(S) D(S)
Vokalförkortning ffr kons.-
kluster

X X X

Kort o > ô D D(S) DS
sl > schL D D D
Tjockt l D D(S) D(S)
Initialt sj-ljud X X X
la D D(S) DS
Västgöta-y X X X
Västgöta-u X X X
Västgöta-i X X X
Långt slutet ä framför r D D(S) DS
Långt slutet ö framför r D D D(S)

De 40 olika dialektvarianter som man finner i Märtas varietet 1961 
är en brokig blandning Där förekommer ganska många olika tradi-
tionella pronomenformer som jak ’jag’, mäk ’mig’, säk ’sig, di ’de’, 
hu/ho ’hon’ och en ’man’; femininböjning av framförställda attri-
but i t.ex. ena hacka, inga ordning; kongruensböjda adjektiv han va 
gråer; en del traditionell substantivböjning som feminin bestämd 
form väLa ’världen’ och pluralböjningar som rovera ’rovorna’ och 
klassera ’klasserna’; gära i växling med göra; bindevokal i samman-
satta ord, t.ex. åretal; diverse traditionella småord som la, änna, den 

13 Variabeln gjoLe – gjorde redovisas här för sig men har inte räknats som en egen 
variabel utan ingår i rd > tjockt l.
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hära; sa för ska och därtill ett tämligen stort antal fonologiska dia-
lektdrag. Bland dessa senare kan nämnas assimilationer som Rittit 
’riktigt’ och lanna ’landen’, frikativt uttal av g mellan vokaler (nogha 
’noga’), götamålsskorrning, vokalförkortning framför konsonant-
kluster (havvre ’havre’, oddla ’odla’), sl > schL [ʃɽ] såväl initialt som 
inne i ord och långt slutet ä och ö framför r. 

Förändringar mellan 1961 och 1980
Tre varianter försvinner mellan 1961 och 1980, ytterligare en är 
inte belagd i inspelningen 1980, och fyra ”nya” tillkommer. Antalet 
olika varianter är således detsamma i denna inspelning som i den 
tidigare.

Pronomenformerna jak, mäk och säk försvinner. Partikeln änna, 
som Märta använder 1961, förekommer varken 1980 eller 2006 
men högst sannolikt inte för att den försvinner utan för att hon 
inte använder den i intervjuerna. De fyra varianter som tillkommer 
är I ’ni’, g mellan vokaler uttalat som j efter mjuk vokal (t.ex. väjen 
’vägen’), bakre r vid dubbelteckning och utan betoning av efterföl-
jande stavelse (t.ex. käRRa), samt sulle ’skulle’. 

1961 använder Märta pronomenet hu en gång i växling med 
två ho för ’hon’. I inspelningen från 1980 återkommer ett hu men 
Märta korrigerar raskt sig själv: 

(3) Joodå SKRATT dä jÖr vi [jaha] män vi grinar ôt varandra lite 
smått sÄrsjelt mamma töckte rä va RoLit nÄr Ingvar börja säja 
”dura” å ”suL” här [jaha] dä haddee-nte hu hon hÖrt fÖrut.

Detta antyder att hu är på väg att försvinna och att Märta på ett eller 
annat sätt är medveten om att formen kan betraktas som gammal-
dags. Övriga 21 belägg av pronomenet i inspelningen är ho och hon 
(17 respektive 4 belägg). Här ser man alltså en förändring som inte 
handlar om att en variant helt försvinner men där andelen standard-
nära eller standardbelägg av variabeln ökar. Sådana finns det ganska 
gott om. Ett exempel är variationen gära – göra. Redan 1961 använ-
der Märta oftare standard- än dialektformen och 1980 är endast ett 
av åtta belägg gära. 2006 finns detta uttal inte alls belagt. Adverbet 
mycket förekommer 1961 oftast i en äldre form mö men också i en 
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mera standardlik möcke. 1980 är växlingen den motsatta och möcke 
är frekventare än mö. 

Bland varianter där Märta som 17-åring har kategoriskt bruk av 
dialektvarianten men där standardvarianten uppträder i ett litet an-
tal 1980 är sa – ska, la – väl och kort rundat u. Bruket kan då beskri-
vas som D > D(S). Märta använder alltså endast dialektvarianten sa 
1961 men 1980 smyger det sig in ett ska (13–1). 1980 har hon 12 
la men också 2 väl. Kort u uttalas i vissa kombinationer rundat [ʉ], 
t.ex. skjussa ’skjutsa’ och kurs. 1961 har hon kategoriskt bruk av run-
dat uttal medan ett av sex belägg 1980 uttalas med standarduttal. 
Liknande förändring och fördelning 1980 finner man vid å-haltigt 
kort a framför vissa konsonantförbindelser (hjärtattåck), kort i > e 
(feck), kort y > ö (flötta), kort o > ô (sôffa), tjockt l och slutet långt ä 
och ö framför r (nÄr och fÖr). Endast en variabel tycks gå från D-
bruk till DS. Det handlar om femininkongruensböjt ena och inga, 
t.ex. ena hacka, inga orning. 1980 förekommer fem exempel på fe-
mininböjt ena och två standardbelägg. 

Förändringar mellan 1980 och 2006
Mellan 1980 och 2006 försvinner ytterligare fyra varianter och en 
tillkommer. Därmed hamnar Märtas antal olika dialektvarianter på 
37. Pronomenet hu, som man av Märtas korrigering av sig själv 
kunde märka var på utgående redan 1980, används inte. Formen 
gära är också helt försvunnen. Även det långa bakre r:et i posi-
tion efter betonad stavelse tycks vara borta eftersom varken förr 
eller större uttalas med bakre r. Former som den hära är inte heller 
belagda men uttryck av den typen är inte lika frekventa i tal som 
t.ex. pronomenet hon och det är därför inte självklart att dra slutsat-
sen att draget är försvunnet. Det kanske bara inte förekommer i just 
denna samtalskontext. I 2000-talsvarieteten tillkommer också en 
dialektvariant som hon inte tidigare haft belägg på, femininkongru-
ensböjt possessivpronomen i mi faster och våra tös. 

Det kan också noteras att ordet gjorde uttalat med tjockt l före-
kommer i samtalet. Märta använder inte alls detta ord 1961 och har 
i inspelningen från1980 genomgående standarduttal (sex belägg) 
men uttalar ordet 2006 i åtminstone två fall av över tio möjliga med 
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tjockt l. Detta visar än en gång att man inte fångar hela en individs 
repertoar under en inspelning.14 

Övriga förändringar går i förväntad riktning, dvs. från D(S) till 
DS-bruk eller från D-bruk till D(S)- eller DS-bruk. De drag för vars 
andel standard ökar från mycket få till fler, dvs. D(S) > DS, är kort 
rundat u, kort i > e, kort y > ö, kort o > ô, partikeln la samt långt slu-
tet ä framför r. Förändring från kategoriskt bruk till växling mellan 
dialekt- och standardvariant (alltså D-bruk till D(S)- eller DS-bruk) 
finner man för traditionell substantivböjning i singular (t.ex. dörra 
och utbildninga men inredningen), bakre r inne i ord före betonad 
stavelse (föRResten men diarre), för en – man och la – väl samt för 
långt slutet ö framför r. Den sistnämnda förändringen är dock mi-
nimal, Märta har ett öppet ö på 39 belägg. 

Märtas dialekt på 2000-talet
Av de 45 olika dialektdrag som kan sägas ingå i Märtas repertoar 
sett över en 45-årsperiod använder hon 37 i sin 2000-talsvarietet. 
Jag har konstaterat att det endast är en handfull varianter som bör 
betraktas som försvunna och som knappast kan förväntas dyka upp 
alls i hennes varietet idag också om inspelningen hade varit längre, 
nämligen pronomenen jak, mäk, säk, hu, verbformen gära och långt 
bakre r efter betonad stavelse.15 Några av de drag som inte förekom-
mer i inspelningen från 2006 är däremot sådana som skulle kunna 
finnas i Märtas aktiva ordförråd men som inte råkar användas just 
i detta samtal, som änna och uttryck av typen den hära. Det är 
således inte främst i bruket av antal olika varianter som man kan 
se att Märtas språk har utjämnats. Den tydligaste förändringen ser 

14 Det är knappast troligt att Märta går från S-bruk till SD-bruk. Snarare får 
man förmoda att längre inspelningar 1961 och 1980 skulle ha medfört belägg på 
dialektuttalet.
15 Det bakre r:ets försvinnande följer en viss utveckling som gör att det är möjligt 
att dra en sådan slutsats, se Svahn 2010 och Svahn & Nilsson 2014:80 ff. Men jag 
vill framhålla att det kan tänkas att Märta fortfarande använder ett bakre r också i 
denna position även om det inte finns något belägg i inspelningen 2006. Hennes 
son Peter säger exempelvis i en inspelning från samma år föRR (Svahn & Nilsson 
2014:81).
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man i hur kategoriskt bruk av dialektvarianten av en variabel kon-
stant minskar. 1961 har Märta kategoriskt bruk av hela 23 av de 28 
kvantifierade variablerna, medan denna siffra 2006 har sjunkit till 
7 av 31. De varianter där Märta fortfarande har kategoriskt bruk 
är pronomenet I, traditionell pluralböjning, initialt bakre r (även 
i sammansättning), rd > tjockt l (utom i gjorde) och sl > schL. Där 
Märta växlar mellan dialekt- och standardvariant överväger nästan 
genomgående dialektvarianten och i flera fall är standardvarianten 
fortfarande sällsynt i förhållande till dialektvarianten (ho – hon, en 
– man, å-haltigt kort a, sa – ska, sulle – skulle, tjockt l och långt 
slutet ö framför r. Att Märta är rejält dialektal också i den tredje 
inspelningen som är gjord på 2000-talet är som redan framkommit 
otvetydigt.

För att understryka detta vill jag här också lyfta fram ytterligare 
dialektala drag som påträffas i inspelningen 2006 men som av olika 
skäl inte tas upp i DiV. Vi valde där t.ex. bort syntaktiska avvikelser 
eftersom sådana ofta kräver en mera djupgående analys. Dessutom 
passade inte alla drag för den typ av kvantifiering som gjordes i 
den större undersökningen; dragen behövde finnas belagda hos flera 
informanter och någorlunda ofta för att jämförelser skulle kunna 
göras och mönster påvisas. 

Istället för infinitiv-att förekommer te ganska frekvent, t.ex. 
tvongen te fråga henne ’tvungen att fråga henne’, å te bo mett inne 
’och att bo mitt inne’, te svara ’att svara’, å så te hetta en gåL ’och 
så att hitta en gård’. En syntaktiskt lite ålderdomlig formulering 
finner man också i Vara ä ju verklien kommet på kartan, där per-
fekt particip väljs framför supinum. Feminint pronomen hon böjs 
ibland i gammal ackusativ med kortformen na: kalla di na ’kallade 
de henne’, prata mä na ’pratade med henne’. Vissa verb böjs enligt 
ett annat böjningsmönster än det som är brukligt i standardsprå-
ket. Märta säger t.ex. höllde och höllt (’höll’ respektive ’hållit’, dvs. 
ett starkt verb böjs svagt), uthyrat för uthyrt (som Märta alltså bö-
jer efter första konjugationen). Hon växlar också mellan säljde och 
sålde. Utöver dessa drag finner man former som hanses ’hans’, våran 
(våran son, våran dotter), förstärkningsordet gôr, adverbet minstingen 
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(ja kan la minstingen få ett får ’jag kan väl åtminstone få ett får’),16 
uttryck som stå ve (lorten) ’stå emot’ samt diverse uttalsformer som 
bLe ’blev’ och vört ’varit’, mörre ’morgon’, vär ’väder’, ti ’tid’. Vanlig 
är också den västgötska samtalspartikeln ha liksom motsvarigheten 
hä som används efter en negerande sats. De förekommer ofta i över-
gången från en tur till en annan men också avslutande. 

(4) ha Bergman sågt de så ä de så / ha / å han åkkte lättvektare 

(5) du få gÖra Ritning tös så sa ja gÖra de / ha / så han snecka ju 
möcke grejjer te öss 

(6) i o mä att farmor feck den nÄr di förlova sej så då va han ju ente 
bonne då / de kan han ju ente ha vört / hä / utan nä de måste vart 
tidiare söm han va i Nörge å snecka ha

Intraindividuell variation
Hittills har framför allt Märtas variation över tid varit i fokus. Det 
har tydligt framgått att den främsta förändringen i hennes språk 
inte handlar om att dialektvarianter helt försvinner utan om att 
andelen standardvarianter (och/eller standardnära varianter) ökar. 
1961 är Märtas kategoriska bruk av antal olika dialektvarianter 
högst. I de följande inspelningarna ökar inte bara andelen varianter 
där hon växlar i bruk utan också ofta andelen standardvarianter av 
en viss variabel. Av detta skäl finns det anledning att särskilt lyfta 
fram viss variation och undersöka om det går att finna mönster i 
denna. Jag har inte för avsikt att göra annat än smärre djupdyk-
ningar på mikronivå och väljer ut några exempel för att synliggöra 
hur variationen kan te sig. Det som jag särskilt intresserat mig för 
är när Märta växlar mellan dialekt- och standardvariant i en och 
samma samtalssekvens men också annan typ av variation lyfts fram. 
Till exempel skulle det faktum att Märta i inspelningen 1980 har 
kategoriskt bruk av standardformen gjorde men att hon 2006 växlar 
och också använder dialektformen gjoLe möjligen kunna förklaras 
av att dialektinspelningar tenderar att vara mer formella i inled-
ningen av en intervju, dvs. innan informanten ”har blivit varm i 

16 I västgötskan finns flera adverb med ändelsen -ingen (Landtmanson 1950:84).



154

kläderna” (Andersson 2013:58 f.). Fyra av de sex standardbeläggen 
på gjorde uppträder i 1980 års inspelning i det inledande partiet 
just efter 2 minuters samtal. Det femte belägget dyker upp drygt 
fem minuter in i inspelningen och det sjätte efter ca 14 minuter. 
Huvuddelen av de gjoLe som förekommer 2006 återfinns en bit in 
i inspelningen och de växlar där med standarduttalet. Men det allra 
första gjoLe uppträder faktiskt när bara två minuter har passerat och 
kanske finns ingen annan rimlig förklaring till denna motsägelse-
fulla förändring, dvs. att gjoLe åter uppträder 2006, än att inspel-
ningen från 1980 är så pass kort. I en längre intervju skulle troligen 
gjoLe uppträda. Det kan också vara så att det krävs betydligt mera 
närgångna studier för att upptäcka mönster i variationen. Inom 
interaktionell dialektologi används ofta CA-analys för att söka för-
klaringar till variation, se t.ex. Lappalainen 2011 och Bockgård & 
Nilsson 2011. Se också Sandström 2010. 

Jag är inte ute efter att reda ut Märtas variation på mikroni-
vå men jag har närstuderat vissa delar av 2000-talsinspelningen. 
Främst gäller det partier där det är uppenbart att Märta varierar 
i bruket av en och samma variabel inom en och samma tur eller 
sekvens, ja t.o.m. inom en och samma turkonstruktionsenhet. Jag 
gör alltså några nedslag i en variation som är så uppenbar att det är 
omöjligt att inte lägga märke till den och fundera över om det finns 
någon rimlig förklaring. I några av fallen ser man vissa mönster men 
min avsikt är snarast att visa att variationen är intressant utan att jag 
här och nu kan förklara den. Jag använder samma typ av transkrip-
tion som tidigare och har inte gjort någon traditionell CA-analys.

I de närmast följande exemplen belyses växling av pronomenfor-
merna en – man, ho – hon, di – döm. Dessa kan variera inom såväl 
en turkonstruktionsenhet som inom en tur eller en sekvens:

(7) senn kan man promenera när en känner föLe

(8) hon feck en hjärtattack senn … nitti…dog hon så ho levde ju 
nårra år 

(9) vi hade ju en gåL börti Tråvad men nu ella döm ju upp den i .. 
i .. juLafta va de väl di tände på den

(10) Märta: men senn ha ja ju’nte fortsatt va å då gLömmer en ju 
av’et
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Intervjuare: men du ä ju utomlanns varje år [så] lite övar du nog
Märta: [jo] jodå de gö man ju

Också adjektivets böjning inom en tur kan variera på ett spännande 
och till synes oförklarligt sätt:

(11) ja pappa va födder åtta å nån va född tio å nån va födder sex 

Någon gång tycks det finnas en tänkbar förklaring till variationen. 
Exempel 12 visar en växling där formen sa följer omedelbart efter 
ett ska-belägg men där sa används i direkt anföring.

(12) ha de va ju en fff.. moster va de som fråga mej en gång va ja ska 
bLi / ja sa nogh bLi bonnekÄring sa ja. 

Exemplen 13 och 14 visar att det i växlingen mellan sa och ska 
och mellan sulle och skulle möjligen kan skönjas en typ av mönster. 
Formen ska följer i exempel 13 efter subjektet, dvs. vid rak ordföljd, 
medan sa väljs vid omvänd ordföljd. 

(13) Märta: ja lite uttå vart / vi ska gå vårat symöte firar förti år
Intervjuare:[ ååå va kuel] 
Märta: [de ä ju inte klokkt] va gammel en måtte va/då sa vi gå 
dit på lörda åtteda å hÖra på Adolf Fredriks ongdomskör / di ska 
komma
Intervjuare: jaha va kuel
Märta: å så sa vi äta lite gött efter

Dialektformen är vanligast i inspelningen och det finns gott om 
exempel där sa också föregås av ett subjekt, ofta pronomen (vi sa, 
di sa) men samtliga ska uppträder när ordet följer direkt efter sub-
jektet. Formuleringar som innehåller sa fördelar sig så att drygt 
tio belägg förekommer vid rak ordföljd och dubbelt så många vid 
omvänd. Sex ska återfinns vid rak ordföljd.

Liknande gäller också bruket av skulle. Av exempel 14 kan man 
ana en preferens för k-varianten vid rak ordföljd medan annan ord-
följd snarare föredrar dialektvarianten.

(14) ja minns de va en gubbe som kom in te [namn på affär] å sulle 
köpa förrkLästyg å de skulle inte va.. de feck inte va otôLit [’otå-
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ligt’]/de betydde ju *då de va .. de sulle va mörkt för att de sulle 
stå ve lorten* 

Alla skulle utom ett (eller fyra av fem) förekommer när ordet följer 
direkt efter subjektet (som ofta är ett pronomen). Det enda skulle 
som förekommer med annan ordföljd uppträder just i inledningen 
av intervjun (se exempel 1) och kunde då i enlighet med det som 
ovan nämnts kanske förklaras genom att informanten är mer for-
mell rent språkligt. Formen sulle förekommer tio gånger i rak ord-
följd och hälften så många i omvänd. 

Även om jag inte mer än undantagsvis kan se några mönster är 
variationen som den ter sig i ovan återgivna exempel spännande och 
viktig att fundera över. Vi vet ju på ett övergripande plan mycket väl 
att dialekterna utjämnas under andra hälften av 1900-talet men hur 
det går till på mikronivå vet vi mindre om.

Avslutning
Den förändring som framför allt sker i Märtas varietet är att hon 
blir mindre kategorisk i sitt bruk av dialektvarianten för de olika 
variablerna och att växlingen mellan dialekt- och standardformer 
ökar. Inte desto mindre använder hon för de allra flesta av varia-
blerna oftare dialekt- än standardformen. Få dialektdrag har helt 
och hållet försvunnit ur hennes varietet och vad gäller bruk av antal 
olika drag har hennes dialekt inte förändrats särskilt mycket genom 
åren Jag har redan flera gånger framhållit att Märta är traditionellt 
dialektal också på 2000-talet. Ett av skälen till detta är att hon varit 
sin hemtrakt trogen. Hon säger själv när vi i samtalet kommer in på 
dialektförändring generellt att hon ju stannat kvar i trakten där hon 
föddes och växte upp.

(15) De ä ju’nte så många som pratar dialekt längre / de ä de’nte 
/ döm fLeste../ de ä väL de att många ha ju gått i skoLa lite var-
schtans å då ändras ju dialekten/ å vart ute å jobbat på många stäl-
len / ja ha egentlien . ja ha ju’nte vört nånstans mer än hÄr hemma 
Runt Vara å i BÄreberg fÖrut å Nössebro då så ja ha ju kvar mina 
Rötter på ett annat vis tro ja 
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Märta är uppvuxen på en lantgård och gifte sig med en man med 
samma bakgrund och bosatte sig på hans hemgård. Så länge det gick 
att försörja sig på jordbruket var det härigenom som de fick sina vik-
tigaste inkomster. När det inte längre är lönsamt bor de ändå kvar 
på gården och brukar marken i någon mån men tar också arbeten 
i det närliggande samhället. De behöver alltså inte byta bostadsort 
för att byta arbete och dialekten har således goda chanser att över-
leva. I Märtas liv har familjen varit viktig. Som barn umgicks hon 
mycket med sin farfar. Hon gifte sig med en västgötsktalande man 
och familjen delade boende med makens föräldrar. Minst en gång 
i veckan åkte hon hem till sin mamma bland annat för att hämta 
ägg. Av hennes berättelser om sitt liv framgår att hennes nätverk kan 
beskrivas som tätmaskigt, vilket också bidrar till dialektstabilitet. 
Men lika viktigt är det att framhålla att Märta gjort ett medvetet val. 

(16) Ja töcker de ä jätteRolit mä dialekt så försöker inte å lägga 
bört’en / nä ja gick i skoLan då.. ja gick på folkhöskoLan sextitvå 
sextitre då kanske de va en del som töckte att man prata väldit brett 
men ja brydde mej inte um de / ja kÖrde min dialekt

(17) Intervjuare: men .. alltså .. öh .. har ni .. ni ni pratar allti dia-
lekt å du pratar likadant när du kommer till ..
Märta: ja de gÖr ja fåktist / ja ä ordförare i hushållsnämnden å då sa 
stå framför en massa fölk å prata iblann / ja tänker sa ja gÖra mej te 
elle sa ja *inte men de blir bara dumt så de ä bäst å va söm vannlit* 
så de gÖ ja inte

Min informant Märta är klart medveten om att hon i sitt liv gjort 
ett tydligt språkligt val och att hennes varietet är speciell. Tack vare 
henne och Västgöta-Bengtssons uppmärksamhet och återkom-
mande intresse har jag i denna artikel haft möjlighet att beskriva en 
del av det västgötska immatriella kulturarvet. Jag väljer att låta ett 
citat ur intervjun 2006 avsluta: 

(18) Så de ä ju jätteRolit mä dialekten allså / den sa man va Rädd 
um / de hölle ja styfft på.
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