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Förord 

Jag har flera gånger tänkt på hur likt mitt arbete är de skidåkares som jag 
följer slaviskt varje vintersäsong: skriv, skriv, överlev. Just det här skriver 
jag när jag är däruppe på krönet i avhandlingsmördarbacken, jag har det 
jobbigaste bakom mig och snart är det bara upploppet kvar. Men vi vet ju 
alla vad som kan hända på ett upplopp – det kan komma en norrman och 
ställa till det när man minst anar det. Men nu är det ändå färdigt, alla röster 
är inräknade och Sverige: vi har ett resultat! 

Först och främst vill jag tacka alla dem utan vilka undersökningen aldrig 
någonsin hade kunnat genomföras; alla de som utan att riktigt veta vad som 
väntade tog av sin tid och kom för att för att dela med sig av sin kunskap 
med mig. Ett särskilt tack också till Lars Lundberg på Östervåla skola som 
lät mig komma och ta tid ur undervisningen för att genomföra min under-
sökning.  

Det näst största tacket går förstås till Ulla Börestam och Mats Thelander, 
mina handledare. Vem som har varit huvudhandledare har förändrats, men 
helt oberoende av det har jag hela tiden fått fantastisk hjälp och stort stöd av 
er båda. Det har dessutom ofta varit intressant att jämföra två helt olika sätt 
att vara handledare. Ulla: Du har alltid perspektiv jag aldrig hade tänkt på, 
och ser allt i ett större sammanhang än jag någonsin hade lyft blicken till på 
egen hand. Mats: Du har sådan koll och sådan skärpa. Det har alltid varit lika 
kul/skrämmande att se hur du genom att stryka två eller tre rader av en 
krånglig mening jag kämpat fram och byta ut den mot ett eller ett par ord får 
mitt resonemang att bli både tydligare och smartare. Ett mycket varmt tack 
till er båda! 

Nästan lika viktigt som handledningen är den egna motivationen och orken. 
Om inte Maja Bäckvall hade suttit i samma föreläsningssal den första dagen 
på A-kursen hade jag nog aldrig någonsin behövt skriva det här. Tack för att 
du ibland får mig att känna mig som ett snille, tack för att du stöttat, diskuterat, 
läst och kommenterat. Och, låt oss inte glömma, tack också för praktisk hjälp i 
Östervåla! Men framför allt tack för Borderlands-kvällar, Dragon Age-
diskussioner och mycket vin. Det finns inte tillräckligt många tack. För att 
citera en kär gammal vän: You are a special and unique snowflake. Live the 
dream. 

”Ibland känns det som att man försöker knö ner en luftballong i en tänd-
sticksask” skrev Malin Löfström om avhandlingsskrivarprocessen en gång 
till mig, när vi som många gånger tidigare lättade våra hjärtan över ett eller 
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annat socialt medium. Utan dessa många och långa utbyten hade 
doktorandtiden varit betydligt kämpigare. Tack!  

Tack också Hanna Åkerström. Jag kan inte helt beskriva hur mycket de 
senaste ett och ett halvt årens stötande och blötande av fiktiva vänner, ovänner 
och deras eventuella framtidsutsikter betytt för den här bokens tillkomst. Tack 
Agnieszka Backman för förståelse, medlidsamma hummanden och samtals-
terapi när jag bara måste prata fiktion/internet/övrigt i stället för avhandling, 
tack Saga Bendegard för diskussioner om kvalitativa grubblerier, språkliga 
normer och allt annat, tack Josefin Lindgren för kloka synpunkter på mitt slut-
seminariemanus och för att du alltid varit generös med dina överväldigande 
kunskaper om siffror och allt annat jag inte förstår. Och inte minst ett stort 
tack till Viveca Rabb, min slutseminarieopponent, som på många sätt bidragit 
till att göra den här avhandlingen till betydligt bättre vetenskap! 

Dessutom ett stort tack till er som hjälpt mig med läsning på olika sätt, 
förutom flera redan nämnda också Ina Sörlid, Marcus Axelsson, min syster 
och min mamma. Och tack morfar Rune, mormor Anita, morbror Janne och 
Frida Jansson som fungerat som lokal dialektologisk expertis. 

Otroligt viktig, kanske inte för själva avhandlingen som den föreligger, 
men för att göra processen hit om inte annat så åtminstone mer 
underhållande har doktorandgemenskapen inom institutionen och fakulteten 
varit. Extra betydelsefulla är förstås lunchbordet och soffan på 
Bottenskrapet. Många långa timmar har spenderats(!) där, i stället för 
framför datorn. Så många att jag till sist var tvungen att frivilligt flytta från 
kvarteret för att få något gjort: tack därför också Per Arne, Simon, Zeth och 
alla andra på Seminariet för en fantastisk arbetsmiljö där vi delat på lugnet 
och ron, och någon gång ibland setts ute i korridoren. Tack också Josefin 
Devine för sällskap lite nu och då, och Kristina Neumüller som inte bara en 
gång hjälpt mig med sina ritplatteskills. 

Utöver dessa vill jag också rikta ett särskilt tack till Henrik Williams. Vi 
har inte haft så mycket med varandra att göra under min doktorandtid, men 
utan ditt inkluderande sätt att fånga upp vår lilla studentgrupp med 
intressanta och spännande kurser hade jag aldrig nu behövt våndas inför en 
disputation – ett stort tack!  

Mamma och pappa, mormor och morfar, Elise, Janne och Reidun, Gunnel 
och Kjell – och alla ni i Malung och utanför: tack för min egen lokala 
tillhörighet. Den är det viktigaste jag kan föreställa mig. Och till sist mina 
älsklingar. Tack för all förståelse Bejbie, tack för kramar och terapisamtal. 
Tack för att du är min egen helpdesk. Puss! Och Mimsen: det var när du kom 
som det gick upp för mig precis hur meningslös den här boken i själva verket 
är. Tack för perspektivet, tack för att jag får ha dig hos mig en stund.  
 
:D 
 
Jannie, september 2016 
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1 Inledning 

Den här avhandlingen började med en rolig historia: ”Ä va en öjsa sôm add 
kummi him fro ä militära, sôm berätt kom hur ä add vyry: Ve sköt mä e kul-
spruta sôm let ra ta ta ta ta, fast myttsy myttsy fortär.” Jag hörde den i 
Malung, i västra Dalarna, och den handlar, för den vars malungsmål 
möjligen är lite ringrostigt, om en man från grannorten Öje som kom hem 
från militärtjänsten. När han skulle berätta om sina äventyr inom det militära 
härmade han en kulspruta på det för malungsbor karaktäristiskt långsamma 
sätt som förknippas med öjemål: ”ra ta ta ta ta fast mycket mycket fortare”. 
För mig, som kommer från nordvästra Uppland, fyra mil från Uppsala, fram-
stod detta som närmast exotiskt. Ett dialektområde som är så utpräglat att 
talarna kan göra sig lustiga över dialektala skillnader mellan orter på bara en 
mils avstånd! Men det är klart, Malung ligger i övre dalmålsområdet – den 
plats där vi redan som grundstudenter i nordiska språk lärde oss att dialekten 
kan variera till och med inom en och samma by. Där uppe pratar de ju lik-
som inte som folk flest gör. 

Och om det är något vi gör där jag kommer ifrån så är det just det. Jag 
minns mycket tydligt hur jag en gång, jag var kanske 7‒8 år, cyklade hem 
från affären med min mamma och vi av någon anledning kom in på frågor 
om språklig variation där vi bodde. ”Det är härifrån rikssvenskan kommer”, 
sa hon. Jag vet inte hur allvarligt hon menade det, men det gjorde djupt in-
tryck på mig.  

Kontrasten mellan erfarenheterna från min egen hemort och Malung 
väckte mitt intresse för metaspråk. Inte minst fick den mig att fundera över 
hur dialektal variation uppfattas och beskrivs i ett område där invånarna 
själva kan hävda att dialekten i princip är lika med ”rikssvenska”. I avhand-
lingen vill jag därför undersöka hur dialekt och standardspråk upplevs i ett 
standardspråksnära område idag. Min förhoppning är att undersökningen 
också ska kunna bidra till förståelsen av dialekternas betydelse i samhället, 
inte bara som språkliga varieteter utan även deras funktion som symboler för 
en plats och en gemenskap. 

Dialekternas snabba förändring och nya förutsättningar (se avsnitt 1.2.3) 
har uppmärksammats och undersökts på många platser, inte minst i Sverige. 
Ofta har man utgått från ett område där dialekten traditionellt avviker ganska 
mycket från standardspråket (se till exempel Hultgren 1983, Helgander 
1996, Westerberg 2004). Dialektologiska undersökningar, antingen de har 
språkhistoriska eller språksociologiska utgångspunkter, tenderar att fokusera 
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på dialektdrags resistens och överlevnad. Perspektivet är många gånger att 
dialekt betraktas som något som ”blivit kvar” och inte som något som bara 
”är”. Äldre tiders insamlande och upptecknande av dialekt präglades också 
ofta tydligt av ett uttalat och förutbestämt fokus från forskaren. Inte sällan 
låg språkhistoriska intressen bakom vilka varieteter som ansågs intressanta 
att ägna uppmärksamhet åt (se till exempel Bockgård 2011 och där anförd 
litteratur). ”Ett enhetligt mål” var också vad som uttryckligen skulle beskri-
vas, även om många nog var medvetna om att variation fanns också inom det 
man avgränsade som en dialektenhet (Levander 1909:39). 

 Om man vill förstå språkets betydelse för dess användare måste man i 
stället närma sig dessa användares egen bild av det. Min utgångspunkt är att 
lekmäns språkuppfattningar är intressanta och värdefulla i sig. Undersök-
ningen har följaktligen ett uttalat folklingvistiskt perspektiv (se kapitel 2) 
och jag är inte intresserad av att använda språkbrukarnas kunskap som upp-
slag för andra variationsstudier, även om det vore möjligt (se till exempel 
Haapamäki & Kvarnström 2014:109). I stället menar jag att upplevelsen av 
och berättelsen om språket är väl värd att studera också helt i sin egen rätt.  

Det händer att man hör språkvetare uttala sig generellt om hur de uppfat-
tar att lekmän tänker om språk och dialekt (jfr Milroy & Milroy 1991:13). 
Svepande beskrivningar av typen ”folk tänker så här”, ”folk säger så här” är 
inte ovanliga, men någon systematisk undersökning av hur språkbrukarna 
själva faktiskt resonerar om dessa frågor ur ett dialektperspektiv har mig 
veterligen inte genomförts i Sverige (jfr dock Bolfek Radovani 2000). 
Språkexperternas uppfattningar kan vara både välgrundade och rimliga, men 
baseras inte desto mindre framför allt på föreställningar hos forskaren själv.  

Språkbrukarna har på många sätt varit förhållandevis osynliga i beskriv-
ningen av de svenska dialekterna. Förvånande nog utgör de första dia-
lektologernas tilltro till uppgiftslämnarnas kompetens något av ett undantag. 
”Även om dialektologerna var medvetna om att det ibland fanns en viss 
variation i t.ex. ett svenskt sockenmål arbetade de implicit vid insamlingen 
av materialet utifrån den uppfattningen att dialekttalarna hade en inneboende 
språkkunskap […] som kunde utfrågas och läggas till grund för t.ex. en 
grammatisk beskrivning”, skriver till exempel Dahlstedt (1981:16, jfr dock 
Bockgård 2010:102). 

I undersökningen utgår jag från mitt eget uppväxtområde i nordvästra 
Uppland: Harbo, Östervåla och Tärnsjö. På sätt och vis kan orterna sägas 
ligga i ett gränsområde, till exempel ingår de idag i Uppsala län, men har 
under många år hört till Västmanlands län. Befolkningen uppfattar sig dock 
framför allt som upplänningar. Avhandlingens material består primärt av ett 
antal gruppintervjuer, men även kompletterande kvantitativt material (se 
kapitel 3). 

Efter att ha presenterat undersökningens syfte och frågeställningar ägnas 
det första kapitlet åt en översiktlig redogörelse för den dialekt- och standard-
språkssyn som är vanlig inom svensk språkvetenskap. Översikten är tänkt att 
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utreda hur begreppen dialekt och standardspråk brukar användas, och tjänar 
framför allt som jämförelse till de resultat som sedan presenteras. I anslut-
ning till denna genomgång redogör jag kort för några relevanta sätt att be-
skriva språkförändring samt språkvetarnas relation till lekmän. Sist i kapitlet 
be-skrivs avhandlingens disposition.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Avhandlingens syfte är att undersöka hur lekmän uppfattar, talar om och 
orienterar sig mot dialekt och standardspråk i ett standardspråksnära dialekt-
område. Genom att närma mig dialekt som något mer än bara språk vill jag 
undersöka hur dialekten och standardspråket kan förstås som kulturella feno-
men idag och hur de kan användas för att konstruera den egna gruppen i för-
hållande till andra. Min förhoppning är att denna studie därmed också bidrar 
till förståelsen av hur vi som språkbrukare förhåller oss till den språkliga 
omgivning vi befinner oss i.  

Undersökningen behandlar frågeställningar om dialekt och standardspråk 
i ett område där dessa företeelser inte är entydigt skilda från varandra (i den 
mån de någonsin är det). Eftersom gränserna mellan dem i ett sådant område 
i ovanligt hög grad kan betraktas som flytande och kontextberoende tvingas 
språkbrukarna konfronteras med sambandet mellan dialekt och standard-
språk. På en plats där dialekten kan betraktas som något helt skilt från 
standardspråket aktualiseras detta förmodligen inte på samma sätt. Enligt 
min mening är dialektens och standardspråkets relation till varandra därför 
särskilt intressant just i ett standardspråksnära område, och hur språkbrukare 
där förhåller sig till dialekt och standardspråk kan tydligt belysa den kunskap 
om det egna språket som lekmän besitter.  

Jag försöker närma mig avhandlingens övergripande teman genom ett 
antal konkreta frågeställningar: 

 
• Vem betraktas som dialekttalare i ett standardspråksnära dialekt-

område, och på vilket sätt anses dialekten användas idag?  
• Hur beskrivs och uppfattas dialektförändring ur deltagarnas per-

spektiv, och hur resonerar man om sin egen roll i denna process? 
• Vilka språkliga drag betraktas som typiska för det egna dialekt-

området, och på vilket sätt förs dessa fram?  
• Hur avgränsas den egna dialekten geografiskt, socialt och kultu-

rellt, och vad betraktas som meningsfulla dialektområden? 
• Vad innebär begreppen dialekt och standardspråk, och hur upp-

fattas förhållandet mellan dem på en plats där dialekten kan be-
skrivas som standardnära? 

• Hur värderas den talspråksvariation som beskrivs, både i när-
området och i ett större svenskspråkigt perspektiv? 
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• Hur skiljer sig synen på dessa frågor mellan deltagare i olika åld-
rar? 

De första fem frågeställningarna tas upp i tur och ordning i resultatkapitlen. 
De två senare behandlas i stället på flera olika ställen i texten, men samman-
fattas i kapitel 9. Mycket av de resultat som framkommer i avhandlingen 
utgår från ett antal gruppintervjuer (se avsnitt 3.2). Jag vill betona att under-
sökningen inte syftar till att belysa dialektens betydelse för deltagarnas egen 
identitet. I själva verket är avsikten att i möjligaste mån undvika att uttala 
mig om enskilda individers sätt att diskutera dialekt och standardspråk. Må-
let är i stället att se på hur den gemensamma berättelsen och diskussionen 
om avhandlingens frågeställningar växer fram och behandlas. 

1.2 Dialekt och standardspråk  
Syftet med denna avhandling är som framgår i 1.1 att på olika sätt studera 
hur dialekt upplevs av språkbrukarna i ett standardspråksnära område. Som 
bakgrund till studien är det relevant att också presentera hur man inom 
språkvetenskapen brukar beskriva och förklara variation i ett geografiskt 
perspektiv. Jag är medveten om att den bild av dialektal variation jag här 
målar upp är kraftigt förenklad, men hoppas ändå att avsnittet ger en bak-
grund till avhandlingens syften. Jag koncentrerar mig här helt på talspråket, 
även om det i fråga om standardspråk ofta inte är möjligt att isolera beskriv-
ningen av talat och skrivet språk från varandra (jfr Dahlstedt 1981:1‒2). 

Ett ständigt återkommande problem inom både dialektologi och socio-
lingvistik är hur språkliga varieteter förhåller sig till varandra. Var börjar 
standardspråket, var slutar dialekten och var övergår den i en annan? I prak-
tiken är detta omöjligt att slutgiltigt avgöra, och man blir därför beroende av 
gränsdragningar som är mer eller mindre godtyckliga. Asif Agha (2003:233) 
menar att skillnaden mellan dialekter och ett standardspråk framför allt be-
står i att de förra signalerar geografisk plats medan standardspråket i stället 
signalerar till exempel samhällsklass och utbildningsnivå. För honom hand-
lar skillnaden mellan standardspråk och dialekt följaktligen om olika per-
spektiv, där det ena är geografiskt och det andra socialt. En sådan syn på 
standardspråk är vanlig inom till exempel engelsk språkvetenskap.  

Inom svensk dialektologi brukar dialektal variation i allmänhet beskrivas 
som ett kontinuum, där skillnaderna mellan de enskilda invånarna på varje 
ort är mycket små men där skillnaden mellan invånarna i Malmö och Kiruna 
är betydande. Samtidigt som dialekt betraktas som ett kontinuum tenderar 
talspråket inom ett geografiskt avgränsat område att beskrivas som mer eller 
mindre enhetligt. Man talar till exempel både i allmänspråket och bland 
språkvetare om enskilda sockenmål, stadsspråk och landskapsdialekter som 
mer eller mindre avgränsade varieteter. 
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I svensk dialektologi är det vanligt att illustrera språkgeografisk variation 
längs en skala, där standardspråk och dialekt betraktas som ytterligheter. 
Först att presentera en sådan modell var Dahlstedt (1978:51ff.), som tecknar 
en bild av hur svenskan gått från utpräglad dialektsplittring mot ”ett allt en-
hetligare och allt oftare förekommande högspråk, standardspråk eller riks-
språk – eller vad man vill kalla det”. Den uppdelning Dahlstedt gjorde var 
inspirerad av den Haugen (1975) ställt upp för den sociodialektala varia-
tionen i Norge, och baseras på varietetens geografiska räckvidd, dess sociala 
betydelse för talarna av språket, förståelighet för utomstående och på ling-
vistiska kriterier vad gäller skillnad mot standardspråket. 

Dahlstedt skilde mellan neutralt riksspråk, regionalt riksspråk, utjämnad 
dialekt och genuin dialekt (eller bygdemål). Andra har modifierat hans indel-
ning på olika sätt, särskilt vad det gäller benämningarna, men strukturen är 
densamma. Det är viktigt att påminna om att också denna beskrivning är en 
förenkling av verkligheten, då den till exempel varken rymmer social eller 
individuell variation. Det går inte att utgå ifrån att alla som talar en regional 
varietet talar på exakt samma sätt (se till exempel Bengt Loman 1973:35, 
Johansson 2011:192). Dahlstedt framhöll själv att gränserna mellan de ni-
våer han urskiljer är oskarpa, men att de ändå åskådliggör hur språksamfun-
det är uppbyggt.  

I figur 1 nedan följer jag i fråga om benämningarna Mats Thelander 
1996:174. Figuren illustrerar förhållandet mellan dessa olika dialekt- och 
standardspråksnivåer och det geografiska område de kan antas talas i. Ring-
arnas olika storlek innebär att de omfattar ett större eller mindre geografiskt 
område. De mindre områdena omsluts också av det större området, och varje 
nivå kan därför geografiskt sägas ingå i den överordnade nivån. Skillnaderna 
mellan de olika nivåerna bör förstås inte betraktas som absoluta. I stället 
handlar det om en glidande skala mellan dialektalt och standardnära talspråk.  

 
Figur 1. Standardspråk, dialekt och geografisk omfattning. 

Längst till vänster i figuren finns den lokala dialekten. Denna dialektnivå är 
den som har minst geografisk räckvidd, vilket i figuren illustreras genom en 
länk till det minsta geografiska området (den minsta cirkeln). Ett klassiskt 
exempel är älvdalsmål. Det som vid tidpunkten för de första systematiska 
dialektundersökningarna betraktades som den minsta urskiljbara dialekt-
enheten i Sverige associerades gärna till de enskilda socknarna, och kallades 
därför allmänt för sockenmål. Tidig dialektforskning fokuserade helt på 

 



 

 18

denna nivå, då den sågs som basen för dialekttalande. Eftersom ordet starkt 
associeras till äldre tiders dialekt (se Gun Widmark 1996:416) är det numera 
sällsynt i dialektologisk litteratur. Ordet används dock fortfarande om just en 
tidigare sockens dialekt och förekommer också i allmänspråket. Så brukas 
det också ett antal gånger i denna text. 

Av Dahlstedt betecknades detta sätt att tala genuin dialekt (eller bygde-
mål), beteckningar som fokuserar på autenticitet och ursprunglighet. För att 
undvika dessa associationer har flera andra beteckningar föreslagits, till 
exempel traditionell dialekt (se till exempel Gunnarsdotter Grönberg 
2004:10, Margareta Svahn & Jenny Nilsson 2014:28), något som på ett 
mindre värderande sätt än ordet genuin associeras med det samhälle där man 
föreställer sig att sådan dialekt talades och användes. I denna avhandling 
används både lokal och traditionell dialekt, beroende på om det är den geo-
grafiska aspekten eller dialekten som tradition och kulturarv som står i fo-
kus.  

Samtidigt som lokalsamhället alltmer tappat sin funktion som invånarnas 
viktigaste gemenskap används de dialektdrag som endast haft lokal utbred-
ning i mindre utsträckning, medan de dialektdrag som varit allmänna i ett 
större område fortsatt används (se till exempel Thelander 1979:112 ff., jfr 
Auer 2005:30 ff.). En sorts regional dialekt, med tydlig dialektal prägel men 
utan de mest lokala dialektdragen, blir resultatet. Ett exempel på dialekt på 
denna nivå kunde vara gotländska, där mitt intryck är att den för utomstå-
ende är tydligt geografiskt markerad men samtidigt avviker en hel del från 
de traditionella lokala sockenmålen.  

Det talspråk som uppfattas som mindre dialektalt inom en region, men 
som av språkbrukare utifrån ändå kan identifieras som talspråk från en viss 
del av landet, kallas i figur 1 regionalt standardspråk. Elert (1994:216), som 
analyserat talspråk från hela Sverige, talar till exempel om två sverige-
svenska standardspråk: centralsvenska och sydsvenska (dessutom förstås 
också finlandssvenska), men det går att argumentera också för andra regio-
nala standardspråk. 

Det neutrala standardspråket är den varietet som uppfattas som neutral 
norm för hela det svenska språkområdet (dock i mindre utsträckning för 
svensktalande i Finland). I figur 1 illustreras det neutrala standardspråkets 
oberoende av geografi genom att inte knytas till ett geografiskt område. 
Detta neutrala standardspråks förhållande till språkbrukarna och språk-
geografin är dock mer komplicerat än jag ger sken av här, och att standard-
begreppet i praktiken är svårhanterligt är heller ingen nyhet för forskarna (se 
till exempel Edlund 2003, Svahn & Nilsson 2014:29). 

I praktiken menar nog de flesta språkvetare att talat standardspråk oftast 
motsvaras av de regionala standardspråken, och det neutrala standardspråket 
kan därför på många sätt betraktas som ett normideal snarare än en talad 
varietet. En relativt allmän mening är att det som för de flesta svensk-
språkiga uppfattas som neutralt standardspråk i stor utsträckning handlar om 
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ett allmänt mellansvenskt talspråk (se till exempel Elert 2000:34, Johansson 
2011:188). Det är därför troligt att gränsen mellan regionalt standardspråk 
och neutralt standardspråk i det aktuella undersökningsområdet (nordvästra 
Uppland) är särskilt otydlig.  

Figur 1 kan sägas beskriva det svenska språksamhället vid en viss given 
tidpunkt, men samtidigt är det möjligt att också läsa in en sorts kronologi i 
den. De lokala dialekterna var under tidigare århundraden helt dominerande, 
medan de flesta idag till vardags kan sägas tala antingen regional dialekt 
eller regional standard. Detta förklaras ofta genom samhälleliga förändringar 
som till exempel migration och tilltagande urbanisering, en allmän regional-
isering av samhället där den lokala gemenskapen inte längre fungerar som 
den viktigaste i alla sammanhang. Dessutom kan introduktionen av nya ta-
lade medier genom vilka man kommer i kontakt med andra sätt att tala 
svenska ha betydelse (se avsnitt 1.2.3). Det ska betonas att alla inom det 
geografiska området inte samtidigt omfattas av samma förändring. Typiskt 
är att yngre och äldre talar på olika sätt. 

Som redan framgått är varken standardspråk eller dialekt entydiga be-
grepp, något som kompliceras ytterligare av att det finns en tendens att defi-
niera dem i kontrast till varandra. Så gör till exempel Wessén (1960:8): 
”Med svenska riksspråket menar vi i främsta rummet det skrivna språket, 
skriftspråket; därjämte också i andra hand det allmänna talspråket, som 
någorlunda enhetligt och likformigt brukas över hela landet, det s.k. bildade 
talspråket, i motsats till de skiftande och lokalt begränsade folkmålen.” 
Dahlstedt (1981:15) menade att ”en dialekt är varje geografiskt avgränsad 
varietet av ett språk, vilken icke anses höra till eller vara ett högspråk eller 
ett standardspråk”. Också Kotsinas (1988:271) utgår från att ”benämningen 
dialekt förutsätter rimligen ett standardspråk som dialekten mer eller mindre 
avviker ifrån”. I England har Peter Trudgill (1975:17‒18, 1995:5, se också 
till exempel Chambers & Trudgill 1998:3) tagit som utgångspunkt att alla 
talar dialekt, och att standardspråket är att betrakta som en dialekt bland 
andra. En sådan syn på dialekt har inte vunnit allmänt genomslag i Sverige 
(jfr Sandøy 1996:11, som i en norsk lärobokstext utgår ifrån att ”alle snakker 
dialekt”).  

Både dialekt och standardspråk finns som begrepp inom såväl fackspråket 
som i allmänspråket, även om de termer som används kan skilja sig åt. Del-
vis går det förmodligen att säga att det geografiska perspektivet är centralt i 
fråga om dialektbegreppet, medan språkliga normer är i fokus vad gäller 
standardspråk. De båda kan därmed inte självklart betraktas som varandras 
motpoler så som figur 1 antyder. Enligt min mening måste både dialekt och 
standardspråk under alla omständigheter betraktas som abstraktioner, som på 
olika sätt fungerar och har fungerat som normideal. Detsamma gäller de 
språkformer som ligger mellan dem, regional dialekt och regionalt standard-
språk (jfr Mattfolk 2008:171).  
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I framställningen ovan har min avsikt varit att beskriva hur dimensionen 
standardspråk‒dialekt kan betraktas som ett kontinuum. Denna gråskala är 
inte alltid tydlig. I stället talar språkvetare inte sällan om standardspråk och 
dialekt som idealiserade abstraktioner. Förmodligen handlar detta delvis om 
att man för att tala om en enskild varietet också behöver en benämning (som 
till exempel göteborgska eller pitebondska). Benämningen osynliggör den 
glidande skalan, men är samtidigt nödvändig för att man ska kunna diskutera 
varieteten (jfr avsnitt 2.2 om registrering). I praktiken är det förstås heller 
inte det abstrakta som är föremål för forskning, utan konkret språkbruk. 
Termerna fungerar därmed delvis som platshållare för verkliga varieteter och 
situationer.  

Tidig dialektologi utgick från en essentialistisk syn på både dialekt och 
dialekttalarna (jfr Wikström 2009:12). Denna syn delas inte av dialektologer 
idag, men det vetenskapliga arvet gör det ibland svårt att helt frigöra sig från 
ett essentialistiskt uttryckssätt. I princip kan benämningarna och deras funk-
tion betraktas som en typ av strategisk essentialism, som möjliggör forskning 
genom att lyfta fram och synliggöra ett fenomen (se Spivak 1988, Bucholtz 
2003:401). 

I avsnitt 1.2.1 och 1.2.2 nedan vill jag visa hur begreppen används och 
definieras framför allt inom språkvetenskapen, men också hur de där ibland 
används på ett sätt som avviker från allmänspråket.  

1.2.1 Dialekt  
En del av avhandlingens syfte är att undersöka hur begreppet dialekt används 
och uppfattas av lekmän i ett standardspråksnära område. Men begreppet i 
sig måste också dialektologerna själva konfronteras med. Widmark (1996) 
menar att dialekt i svenskan gått från att beteckna något mycket omfattande 
till att inom språkvetenskapen få en förhållandevis snäv betydelse. Tidigare, 
åtminstone i Sverige, har termen dialekt nästan uteslutande använts för att 
beteckna lokalt och eventuellt också regionalt språkbruk. Att dialekt ofta 
använts synonymt med det språk som talades i det äldre bondesamhället fick 
också till följd att dialektologer något motsägelsefullt inte betraktade språk i 
stadsmiljö som verklig dialekt (se till exempel Lars-Gunnar Andersson 
1985:63). Att begreppet dialekt framför allt har använts om (upplevt) stabila 
geografiskt avgränsade traditionella dialekter visas också av att man känt sig 
tvungen att tala om stadsspråk, blandade dialekter och liknande när dia-
lekterna av olika anledningar förändrats (Bull 1997:57). På så sätt har dialekt 
kommit att reserveras för de mest särpräglade och ålderdomliga varieteterna.  

Den mycket specifika betydelsen av ordet dialekt inom dialektologin har 
fått till följd att språkvetare och andra språkbrukare inte lägger samma bety-
delse i ordet. Många som diskuterat dialektbegreppet har också uppmärk-
sammat detta. Till exempel Eklund (2002:26) uppfattar att ”allmänheten 
betraktar i princip det mest utslätade som dialekt”. Jag har själv varit med 
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om att en person som ansåg sig tala dialekt blev rättad av en språkvetare, 
”för det var ju bara lite bakre r”. Widmark (1996:409) menar att detta beror 
på att lekmän inte har samma behov av detaljer som språkvetarna. Hon antar 
också att de inte är hjälpta av den distinktion mellan regionalt standardspråk 
och dialekt som för språkvetare gör det möjligt att skilja mellan olika dia-
lektala nivåer. Också Tore Kristiansen (2003b:143‒144) har hävdat att den 
språknivå som saknar benämning (till exempel regionalspråk) förmodligen 
också saknar relevans för språkbrukarna.  

Internationellt, men numera även i Sverige, brukas termen dialekt också 
för att beteckna talspråk som skiljer sig förhållandevis lite från den uppfat-
tade standarden (jfr Svahn & Nilsson 2014:29). Tidigare har Svahn (2003) 
framhållit att dialektologer skulle tjäna på att vidga begreppet dialekt till att 
också gälla de regionala standardspråken (jfr Widmark 1996). Delvis beror 
ordets förändrade betydelse förmodligen på att den geografiskt betingade 
variation som undersöks har förändrats kraftigt under de senaste århundra-
dena, det vill säga under den tid då dialektologisk forskning bedrivits. 

I själva verket tycks varken begreppet eller termen dialekt diskuteras 
närmare i särskilt många dialektologiska studier. Johansson (2011:189) antar 
att det inom fältet finns ”ett slags common-sense föreställning om en förete-
else, så självklar att den inte behöver diskuteras” (jfr Eklund 2002:24). I 
allmänt norskt talspråk menar Bull (1997:57) att termen dialekt kan betyda 
alla typer av språkliga uttryck som på något sätt kan föras till en plats eller 
en region. ”Såleis har vi å gjøre med to dialektomgrep, eit noko upresist og 
kvardagsspråklig som blir brukt av folk flest, og eit som pretenderer å vere 
vitskaplig med klarare og meir eintydig referanse, men som likevel kanske 
ikkje er særlig klart”. Detsamma kan förmodligen sägas om användningen i 
Sverige. 

I både allmänspråket och fackspråket talar man allmänt om dialekter som 
avgränsade språkliga varieteter. Men hur kan man egentligen dra en gräns 
mellan olika språkliga varieteter, och med vilken säkerhet kan vi hävda att 
det i ett enskilt fall är intressant att lyfta ut just ett visst områdes dialekt och 
ge den en benämning? I avhandlingen undersöker jag hur detta görs av lek-
män (se avsnitt 2.2), men också dialektologer måste avgränsa sina undersök-
ningsområden. Ett vanligt sätt att teoretiskt avgränsa dialekter från varandra 
är genom isoglosser, kartgränser som visar var två dialektvarianter anses 
skilja sig. Hur dialektdrag och utbredningsmönster använts för att rita upp 
det svenska dialektlandskapet på detta vis beskrevs av Dahlstedt (1977:22‒
23, jfr Andersson 1985:60 ff.). 

När ett antal gränslinjer eller isoglosser sammanfaller eller löper i samma 
huvudriktning mycket nära varandra, uppstår ett gränsknippe. Om de åter 
följer samma huvudriktning med längre avstånd sinsemellan föreligger ett 
gränsbäl te . Ett gränsknippe kan på en viss sträcka upplösas i ett gränsbälte 
och sedan åter samla sig till ett knippe. Förekomsten av gränsknippen och 
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gränsbälten för dialektala företeelser utgör förutsättningen för en geografisk 
indelning i huvuddialekter eller dialektområden. […] 

Att som inom dialektgeografin avgränsa en geografisk plats och kalla språ-
ket där för en dialekt i opposition mot andra är på sätt och vis alltid en sorts 
idealisering av världen (jfr strategisk essentialism). I anslutning till citatet 
ovan uppmärksammar Dahlstedt också hur verkligheten inte alltid helt lätt 
låter sig delas in på detta sätt (jfr också Gabriele Iannàccaro & Vittorio 
Dell'Aquila 2001:266). Även Bull (1997:55) ringar in det problematiska med 
att tala om dialekter som möjliga att separera från varandra: 

Omgrepet dialekt blir til vanlig brukt om ein geografisk avgrensa, nedarva 
varietet av eit nasjonalspråk. Ein dialekt er såleis eit stadbunde språksystem. 
At ein treng eit omgrep for geografisk bestemt språklig variasjon, er opplagt; 
den største variasjonen vi finn i språk, følgjer geografiske skilje. Men fordi 
språklige endringar og overgangar i høve til geografi i regelen er gradvise og 
ikkje absolutte, blir spørsmålet om kor grensene mellom to nabodialektar, 
eller for den del to nabospråk, skal gå, eit spørsmål som gjev opphav til store 
problem, både av empirisk og metodisk-teoretisk art. 

Hur dialektologer än väljer att avgränsa de svenska dialekterna bygger indel-
ningen i någon mån på föreställningar om enskilda språkdrags inbördes bety-
delse och relevans. Dessutom kan man misstänka att forskarens uppfattning-
ar om historiska förhållanden, människorna och traditionen spelar in (jfr 
Dahlstedt 1977:24). 

Ofta handlar de kriterier som används för att avgränsa dialekter bara i 
liten utsträckning om språket i sig. En som försökt att ställa upp krav utifrån 
en strikt geografisk utgångspunkt för vad dialekt skulle kunna innebära är 
Kotsinas (1988). Hon har framför allt forskat om migrationsrelaterad språk-
lig variation och kommit att förknippas med ”rinkebysvenska”. I detta arbete 
ställde hon upp som mål att tillämpa ”precisa kriterier för vad som är att 
betrakta som dialekt” (a.a.:270). De kriterier hon räknade med som relevanta 
i sammanhanget är: 

 
1. Regional avgränsning (en dialekt ska vara möjlig att hjälpligt av-

gränsa geografiskt) 
2. Förhållandet till standardspråket (dialekten skiljer sig från 

standardspråket, dialekten är underordnad standardspråket, dia-
lekttalarna kan växla mellan att tala mer eller mindre standardlikt) 

3. Dialekt är talspråk 
4. Talarna själva uppfattar varieteten som skild från närliggande 

varieteter, talare av andra varieteter uppfattar den också som skild 
från andra  
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5. ”Subjektiva faktorer” – varieteten förknippas på ett eller annat sätt 
med talarnas identitet, den kan värderas och ger ett för utomstå-
ende enhetligt intryck 

6. Variation inom dialekten förekommer och har då samband med ta-
larnas sociala tillhörighet, ålder, utbildning och liknande 

7. Specifika språkdrag skiljer ut dialekten på flera språkliga nivåer 
(även frekvensskillnader) 

8. Varieteten talas av de flesta infödda talare i området 

Kotsinas kriterier utgår både från språkliga, sociala och psykolingvistiska 
faktorer. Men vad som är en dialekt och vad som är en annan tycks åt-
minstone delvis också vara en fråga om benämning, där benämningen delvis 
skapar uppfattningen om avgränsning. Det kan konstateras att dialekt-
begreppet för språkvetare inte alltid är helt enkelt att hantera, och att termen 
dialekt används på olika sätt. I ett standardspråksnära område blir dessa svå-
righeter särskilt tydliga, och det sätt på vilket språkbrukarna själva resonerar 
om hur en dialekt definieras och avgränsas i ett sådant område blir därför än 
mer intressant. 

När jag i denna avhandling talar om dialekt gör jag det framför allt utifrån 
deltagarnas utsagor. Många gånger kommer ordet dialekt därför att användas 
mycket kontextberoende. Den exakta innebörden kan bara avgöras i varje 
enskilt exempel. Som utsagor om dialekt tolkar jag det som för undersök-
ningens deltagare verkar indexera lokal eller regional tillhörighet (se avsnitt 
2.2). Då jag refererar till dialekt lösryckt från deltagarnas yttranden är det 
också på det sättet det ska förstås. Dialektdrag används på motsvarande sätt 
om språkdrag som indexerar lokal eller regional tillhörighet.  

1.2.2 Standardspråk  
Förutom att avspegla lekmäns syn på dialektbegreppet syftar denna avhand-
ling också till att skildra hur lekmän upplever standardspråket och relationen 
mellan detta, det egna talspråket och hemortens dialekt. Som en bakgrund till 
dessa resonemang utgår jag i detta avsnitt från tidigare forskares beskriv-
ningar av standardspråk och försöker lyfta fram både vad standardspråk är ur 
ett språkvetenskapligt perspektiv och hur svenskt standardspråk brukar fram-
ställas (jfr Josephson 2004:53 ff.).  

I avhandlingen omtalas standardspråket ibland som rikssvenska, en be-
nämning som antyder att det finns ett språk som är gemensamt för hela lan-
det. Framför allt i fråga om talat standardspråk kom detta efterhand att av 
många uppfattas som problematiskt. På senare tid är rikssvenska därför säll-
synt i språkvetenskapliga sammanhang. I stället används allmänt termerna 
standardspråk och standardsvenska. Att tala om standardspråk förekommer 
dock framför allt inom språkvetenskapen och i mindre utsträckning i allmän-
språket (se avsnitt 8.2). Nedan använder jag det ord som den jag refererar till 



 

 24

begagnat sig av. Texten skiftar därför mellan att tala om standardspråk och 
riksspråk, men begreppet är detsamma. 

Den skriftspråkliga normen för svenska språket är tydligt kodifierad och 
kunskapen om den är genom skolgången stor. I avhandlingen blir denna 
skriftspråksstandard bara aktuell i begränsad utsträckning, och detta avsnitt 
behandlar därför endast det talade språket. Till skillnad från skriftspråket har 
talspråket i Sverige ingen kodifierad och officiellt erkänd standard. Sam-
tidigt går det inte att komma ifrån att de flesta svenskspråkiga i praktiken 
nog har en föreställning om vad svenskt standardtalspråk är (jfr Teleman 
2003:411‒412). Detta blir tydligt inte minst genom att man i många dialekter 
har uttryck som ”att svenska” eller liknande för det som inte uppfattas som 
dialekt (jfr Hultgren 1983, Dahlstedt 1986).   

Standardspråk beskrivs inte sällan som en framför allt social produkt, som 
växt fram genom att andra varieteter successivt började uppfattas som 
olämpliga i vissa sammanhang (se till exempel Pedersen 2005:172). I 
Sverige närmade sig det bildade talspråket och det standardiserade skrift-
språket, som länge noga varit skilda åt, varandra genom delvis medvetna 
ansträngningar av skola och språkvård. I och med att normen för talspråket 
allt mer kom att utgöras av läsuttal av det skrivna standardspråket kom fler 
och fler att tillägna sig detta genom skolan. Senare kom talspråket i talade 
medier i stor utsträckning att uppfattas som mönster för svenskt talspråk 
(Teleman 2003:426). Lars Brink (1986) har betonat att språkbrukare lär sig 
vad riksspråk är genom att uppmärksammas på enskilda individer eller grup-
per (till exempel den egna) som anses tala riksspråk (jfr Agha 2003). Enligt 
honom (a.a.:15) blir då många språkbrukares definition av riksspråk ”det 
sprog, der klinger korrekt och neutralt i mine ører, lídt fint, men endelig ikke 
for meget”.  

Även om idén om ett svenskt standardspråk är allmän tycker sig 
Thelander (2009:192 ff.) se flera tecken på att standardspråket inte är något 
som numera engagerar språkbrukarna i någon större utsträckning. Detta tol-
kar han som att språkbrukarna är så säkra i sin uppfattning om vad standard-
språket är och hur det används att en diskussion om det inte längre behövs 
(se också Josephson 2004:48‒49).  

Jag menar att det också bland språkvetare i Sverige finns en allmän före-
ställning om ett talat standardspråk. Detta märks inte minst på jämförelser 
och hänvisningar till standardsvenska eller rikssvenska som man då och då 
möter i facklitteraturen (se till exempel Bruce 2010:19). Exakt vad denna 
standardsvenska innebär är däremot ofta inte självklart, och i allmänhet 
heller inget som utreds närmare. Vanligtvis avses ett talspråk som inte är 
möjligt att placera geografiskt och som inte säger något om talarens ursprung 
(se till exempel Teleman 2003:416), även om det samtidigt finns en stor 
medvetenhet om att förekomsten av en sådan varietet snarare är ett ideal än 
en verklighet. ”I analyser av nationalsprog ofres det sjældent – om 
nogensinde ‒ bemærkninger om basis for analysen, og den stiltiende forud-
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sætning er alltid, at vi jo alle kender normen”, skrev Mogens Baumann 
Larsen (1972b:99), något jag menar överlag är sant också idag.  

I vetenskapliga sammanhang förekommer också ofta relativt vaga opera-
tionaliseringar av vad standardsvenska är. Till exempel Hultgren (1983) och 
Helgander (1997) jämför dialektalt språk med standardsvenska utan att när-
mare gå in på vad standardspråket innebär (något som dock är mindre van-
ligt idag). Moldes (1971:17) definition av rikssvenska som ett språk som inte 
har ”någon mera påtaglig geografisk färgning och som av språkbrukarna i 
stort uppfattas som riksgiltigt” har inte sällan hänvisats till. Men inte heller 
denna definition kan sägas vara särskilt distinkt. Det är omöjligt att avgöra 
vad ”mera påtaglig” innebär för andra, och det går inte heller att avgöra när 
de flesta språkbrukare uppfattar något som övergripande norm. Till exempel 
Brink (1986:20‒21) kritiserade därför Moldes definition och ansåg att den 
utgick från en språkegocentrisk argumentation där premissen är att alla 
språkbrukare skulle resonera som man själv gör.  

Inte bara Molde har svårt att entydigt ringa in vad standardspråket inne-
bär, och att olika forskare uppfattar det på olika sätt bidrar förmodligen till 
att begreppet upplevs som komplicerat (se till exempel Brink 1986:7 ff., 
Akselberg 2009:75). För den som ser standardspråket som en prestigevariant 
och ett undermedvetet ideal är beteckningen inte lika problematisk som för 
den som kräver fullständig enhetlighet i det språk som ska utgöra standar-
den, och som därmed också vill kunna precisera vad den består av. Förete-
elsen standardspråk kompliceras också av att det inte innebär samma sak i 
olika språkområden och olika länder (Josephson 2004:50‒51).  

Som framgår är det möjligt att argumentera för att standardspråket som 
talad varietet egentligen inte existerar, men det går inte att bortse ifrån att 
föreställningen om ett standardtalspråk finns. Som sådan är standardspråket 
viktigt att diskutera och förhålla sig till (jfr a.a.:51). Lippi-Green (1997:53) 
betraktar talat standardspråk som en abstraktion, men betonar att denna ab-
straktion inte desto mindre har ett praktiskt värde.  

[…] a spoken standardized language can only be understood as an abstrac-
tion. But it is a useful abstraction, one constructed and reconstructed on an 
ongoing basis with great care and attention, because it serves a number of 
functions.  

I stället för att betrakta standardspråket som en talad varietet omtalas det av 
språkvetare ofta som en ideologi. I Europa har idén om språket som sam-
manhängande med nationalstaten, och därmed också bilden av nationen som 
enspråkig, kommit att dominera (Wingstedt 1998:30 ff.). Denna process är 
dock inte autonom från resten av samhället; idén om ett standardspråk 
hänger tätt samman med utvecklingen av det moderna samhället. Detta be-
tonas också av bland andra Armstrong & McKenzie (2013:6), som menar att 
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standardisering av språk ska ses i ljuset av en vidare samhällsideologi om 
hur samhället bör vara ordnat hierarkiskt.  

I detta avsnitt har det framgått att talat standardspråk för språkvetare, pre-
cis som när det gäller dialekt, är ett otydligt begrepp som i praktiken ofta inte 
berörs närmare. När man jämför särpräglade dialekter med standardspråk 
kan man föreställa sig att behovet av att strikt definiera dem båda inte är lika 
stort som i ett område där skillnaden mellan dem inte är tydlig. Av den an-
ledningen borde lekmäns uppfattningar om standardspråket vara av än större 
intresse i ett standardspråksnära dialektområde. 

1.2.3 Språkförändring 
Intimt förknippat med förhållandet mellan standardspråk och dialekt är frå-
gan om hur språk förändras. Språkförändring och dess orsaker kan på sätt 
och vis sägas utgöra en central del av språkvetenskapens kärna. Men språk-
förändring diskuteras inte bara bland språkvetare utan också bland språk-
brukarna själva. I avhandlingen undersöker jag hur denna förändring upplevs 
och beskrivs i ett standardspråksnära område från språkbrukarnas perspektiv, 
och vilka drivkrafter som antas vara viktiga. I denna korta översikt är målet 
därför inte att ge en uttömmande beskrivning av teorier om språkförändring 
utan att lyfta några för denna avhandling viktiga förklaringar som förts fram 
i språkvetenskapliga sammanhang.  

Under 1900-talet förändrades det svenska samhället snabbt från att vara 
ett utpräglat jordbrukssamhälle med stark lokal förankring till att allt mer 
komma att präglas av en urban livsstil där industrin och tjänstesektorn blivit 
de dominerande sysselsättningarna. Under ungefär samma period utveckla-
des skolsystemet från allmän folkskola till en situation där nästan samtliga 
ungdomar studerar på gymnasiet och de flesta också fortsätter till högre ut-
bildning. Dessa samhällsförändringar gör att den språkliga verklighet som 
möter människor idag skiljer sig kraftigt från hur den såg ut för 100 år sedan, 
och språkförändring förklaras ofta genom sådana språkexterna faktorer (se 
till exempel Trudgill 2002:30, Helgander 2012:28). Det kan dock invändas 
att konstaterandet att samhällsförändringar och språkförändringar korrelerar 
inte i sig är en förklaring (Michael Silverstein 2003:227). Denna samhälls-
förändring skulle dock kunna innebära att språkbrukare i allt högre grad 
kommer att uppmärksamma sitt eget språk (jfr Barbara Johnstone, Jennifer 
Andrus & Andrew E. Danielson 2006:79, Johnstone 2010:391).  

Följden av denna utveckling och folkomflyttning i lokalsamhället blir att 
dialekterna inte alltid längre fungerar som umgängesspråk inom familjer 
eftersom båda föräldrarna sällan är dialekttalare (se till exempel Helgander 
1996:116 ff.). Helgander menar dock (a.a.:111) att den lokala dialekten är 
mer sårbar i ett samhälle vars traditionella dialekt skiljer sig så mycket från 
standardspråket att man kan tala om tvåspråkighet eller bidialektism, jämfört 
med områden där gränsen mellan dialekt och standard är mindre skarp.  
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Ofta betonas betydelsen av olika språkliga varieteters prestige som driv-
kraft för språkförändring. Standardspråket antas normalt vara högprestige-
variant varför dialekter tenderar att förändras i riktning mot det (se till 
exempel Andersson 1985:64). Också dialektala former eller talspråk som på 
annat sätt avviker från den uppfattade standarden har dock för vissa språk-
brukare en sorts prestige. Denna dolda prestige som icke-standardvarianter 
ibland har, uppfattas ofta som ett sätt att signalera lojalitet med den egna 
gruppen (Trudgill 1972:187 ff.). 

Till exempel Kristiansen (2003b:116 ff.) betonar i stället de socialpsyko-
logiska faktorernas betydelse för hur språk varierar och förändras, och menar 
att sådana faktorer inte orsakar utan snarare möjliggör språkförändring. 
Forskning om attityder till språk har gett intressanta och viktiga insikter i 
vilka mekanismer som kan orsaka språkförändring. Genom att skilja mellan 
medvetna och omedvetna attityder till olika språkliga varieteter har 
Kristiansen tillsammans med andra forskare (till exempel 2009) tydligt kun-
nat visa att ett samhälles öppna språkideologi inte är det avgörande för hur 
språket utvecklas och förändras. I stället är det de omedvetna attityderna, 
som människor bär med sig utan att veta om det, som driver språkförändring 
(se också avsnitt 2.4.2.7). 

I avhandlingen är min avsikt att undersöka hur språkbrukarna själva i ett 
standardspråksnära område resonerar om språkförändring. Intressant är 
också att se närmare på hur deras förklaringar förhåller sig till språkvetarnas, 
och vilken språksyn som framträder i lekmäns förståelse av förändring.  

1.3 Disposition  
I detta kapitel har jag introducerat den språkliga bakgrund avhandlingen 
bygger på genom en kortare presentation av framför allt begreppen dialekt 
och standardspråk. Här har också undersökningens syften presenterats. 

I avhandlingens andra kapitel presenterar jag det folklingvistiska perspek-
tivet, som är undersökningens primära utgångspunkt. I kapitlet redogör jag 
också för en del relevant tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 
Undersökningsområdet, samt avhandlingens material och metod presenteras 
i kapitel 3. I kapitel 4 kompletteras ortsbeskrivningen med deltagarnas egna 
beskrivningar av hur det är att bo och leva i undersökningsområdet.  

I kapitel 5‒8 redovisas undersökningens resultat. Kapitel 5 handlar om 
dialekttalarna och synen på vad dialekt i det undersökta området innebär 
idag, kapitel 6 fokuserar på hur den dialektala variationen beskrivs och i 
kapitel 7 behandlas de geografiska avgränsningar som görs av dialekt i regi-
onen. I kapitel 8 lyfter jag fram vad dialekt och standardspråk betyder mer 
generellt för deltagarna i studien. I kapitel 9 sammanfattas och diskuteras de 
viktigaste resultaten utifrån de frågeställningar som presenterats i första ka-
pitlet. Kapitel 10 utgör en engelsk sammanfattning. 
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2 Ett folklingvistiskt perspektiv  

I det här kapitlet presenterar jag avhandlingens huvudsakliga bakgrund. 
Först ger jag en bild av folklingvistikens allmänna intressen. Därefter går jag 
närmare in på ett antal viktiga begrepp och teoretiska perspektiv (avsnitt 
2.1‒2.3). I avsnitt 2.4 tar jag upp dialekt ur ett folklingvistiskt perspektiv, 
och presenterar en del tidigare forskning. Avsnitt 2.5 och 2.6 fokuserar på 
hur språkvetare påverkar lekmäns uppfattningar och hur lekmäns uppfatt-
ningar i sin tur kan bidra till språkvetenskapen. 

Folklingvistiken är i sig inte någon sammanhängande teori eller metod. I 
stället betraktar jag det som ett vetenskapligt perspektiv, där syftet är att stu-
dera språkbrukarnas antaganden, hypoteser och reaktioner på språk; hur 
människor uppfattar språk. Förhoppningen är att man genom att studera 
dessa uppfattningar också får möjlighet att beskriva den underliggande 
språksyn som finns hos lekmän, och på så vis komma åt kulturella antagan-
den om både språk och talarna av dessa språk.  

Intresset för uttalat folklingvistiska frågeställningar brukar i en ameri-
kansk-europeisk tradition föras tillbaka till Hoenigswald (1966) men fanns 
också representerat innan dess både i Europa och i Asien (se avsnitt 2.4). 
Man kan lägga märke till att ett intresse för lekmäns uppfattningar om det 
som studeras vetenskapligt vuxit fram också inom andra discipliner än den 
språkvetenskapliga (se till exempel Kanovsky 2007 om förhållandet mellan 
essentiella föreställningar och folksociologi). På allvar växte folklingvistiken 
fram som en del av den sociolingvistiska traditionen under framför allt 1980-
talet (se till exempel Dennis R. Preston 1989). Studier med folklingvistiska 
(folkdialektologiska) frågeställningar genomfördes dock långt innan folk-
lingvistiken etablerades som forskningstradition, och en hel del av den 
forskning som presenteras i det här kapitlet har inte uttryckligen omtalats 
som just folklingvistisk av upphovsmännen.  

Gemensamt för mycket av sociolingvistiken och folklingvistiken är ett 
ofta både tydligt och uttalat språkbrukarperspektiv. Här finns dock en skarp 
perspektivskillnad eftersom folklingvistikens intresse tydligare ligger i 
språkbrukarnas beskrivning av språket snarare än i språket i sig. Detta inne-
bär att forskning med folklingvistiska perspektiv bedrivs också utanför det 
som vanligen omtalas som folklingvistik. Man kan mycket väl blanda per-
spektiven, men i sin renodlade form är folklingvistikens intressen helt vända 
mot språkbrukaren medan sociolingvistikens fokus ligger på språk i använd-
ning. Rune Røsstad (2008:23) skriver:  
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I delar av språkvitskapen – særleg i sosiolingvistikken – kjem språkbrukaren 
tydeleg til syne i det at ein fokuserer på kva språk han eller ho bruker, even-
tuelt på kva måte dei bruker det. Derimot kjem brukarane av språket lite til 
orde, heller ikkje innafor sosiolingvistikken, og språkbrukaren framstår såleis 
som eit reint objekt for forskinga. 

I citatet understryks att objektet för det folklingvistiska intresset inte är språ-
ket i sig utan språkbrukarnas förhållande till det. På så sätt ligger folkling-
vistiken också mycket nära sociologi och antropologi. Traditionen är också 
nära förbunden med både socialpsykologisk språkforskning och forskning 
om språkmedvetenhet. Många gånger är skillnaden mellan vad som betraktas 
som folklingvistik och annat inte så mycket forskningsfrågorna som den 
kontext forskningen bedrivs inom (Antje Wilton & Martin Stegu 2011:9). 

Inom folklingvistiken är målet inte bara att undersöka uppfattningar om 
språket som system och fenomen, utan också de psykologiska och samhälle-
liga faktorer som ligger bakom. I Handbook of perceptual dialectology 
(1999a:xxiiv, jfr Nancy A. Niedzielski & Preston 2000:26) presenterar 
Preston en modell för att beskriva folklingvistiken och dess förhållande till 
andra delar av språkvetenskapen. Modellen (figur 2) visar tre sätt att närma 
sig språkvetenskapliga data (men ger förstås inte någon heltäckande bild av 
språkvetenskapen i stort). 

 
Figur 2. Folklingvistikens intressen efter Preston (1999a:xxiiv, min översättning). 

Under a finns språkproduktionen, det vill säga det språk som produceras i tal 
eller skrift. Språkproduktionen kan utgöra föremål för språkvetenskapliga 
studier, till exempel genom analys av språkljud eller ordval. Länkat till a 
finns a', som symboliserar de faktorer som ligger bakom hur a realiseras i 
praktiken. Detta kan till exempel vara bostadsort, ålder eller genre. Det är 
inte en överdrift att påstå att de flesta språkvetenskapliga undersökningar har 
koncentrerats till att studera det som i figuren kan sorteras under a och a'. 
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Under b ryms det som brukar kallas omedvetna attityder till språk, vilket i 
figurens språk kan uttryckas som hur man reagerar på a (produktionen). 
Sådana attityder mäts till exempel genom masktest. I c ingår dels hur a och 
a’ beskrivs (alltså utsagor om det som sägs och vad man menar att detta 
beror på), dels hur c, b' och c' beskrivs. Då modellen först presenterades 
räknade Preston endast c till folklingvistiken, men senare har han och andra 
kommit att i ett vidgat folklingvistikbegrepp också inkludera omedvetna 
språkliga attityder, det vill säga det som ryms inom b (Preston 2011:15). 
Detta kan numera ses som en allmän hållning, se till exempel McKenzie & 
Osthus 2011. 

Røsstad (2008:26–27) kommenterar Prestons modell kort, och konstaterar 
att förhållandet mellan uppfattningar och antaganden om språk och ”vad folk 
säger” i verkligheten inte är fullt så enkelt som modellen ger sken av. Fram-
för allt bör man enligt honom skilja mellan medvetna och omedvetna upp-
fattningar, precis som man i allmänhet skiljer mellan medvetna och omed-
vetna attityder.  

I teorin kan alla språkvetenskapliga discipliner studeras ur ett folk-
lingvistiskt perspektiv. Man kan till exempel tänka sig både folksemantik 
och folkfilologi. I praktiken har dock hittills de språkvetenskapliga inrikt-
ningar där folklingvistik varit aktuellt som forskningsområde främst, om än 
inte uteslutande, rört sig inom dialektologi, andraspråksforskning och språk-
planering.  

Vad språkbrukare säger om språk har ofta betraktats, och betraktas nog 
inte sällan fortfarande, med viss skepsis av dem med fackkunskaper. Till 
exempel Marie-Anne Paveau (2011:47) beskriver hur forskare tidigare, åt-
minstone i Frankrike där hon själv är verksam, mest sett dessa uppfattningar 
som uttryck för purism eller normativa ställningstaganden. På liknande sätt 
menar Wilton & Stegu (2011:1) att många språkvetare inte ser något större 
vetenskapligt värde i lekmäns uppfattningar om språk. Också i ett svenskt 
perspektiv märks ibland en avvaktande inställning till språkbrukarnas upp-
gifter. Till exempel skriver Aniansson (1996:98) om hur lekmän resonerar 
om dialektal variation: 

Språkbrukarna gör normalt summariska och mindre medvetna gränsdrag-
ningar i sin språkliga omgivning och sätter gränsen för sin egen varietet där 
de noterar avvikelser – de markerar ingrupp och utgrupp. Ber man dem att på 
en metaspråklig nivå beskriva vad som är typiskt för den egna varieteten bru-
kar det bli ganska stereotypa svar, gärna sådant som brukar påtalas och even-
tuellt förlöjligas av utomstående. 

Baumann Larsen (1972a:80) beskrev sina kollegors inställning till språk-
brukarnas kunskap som att ”Enhver dialektolog må på forhånd stille sig 
skeptisk ud fra sine erfaringer, då sprogbrugeres syn på regional variation 
virker usystematisk og afhængig af en række ikke-sproglige faktorer”. Del-
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vis är detta naturligt; den som studerat något länge har förstås kommit längre 
i sin förståelse av fenomenet och misstron mot språkbrukarnas uppgifter kan 
därför, utifrån forskarens intressen, på sätt och vis vara förståelig. 

Det har ifrågasatts om det alls är möjligt att komma åt folks språkliga 
medvetande och metalingvistiska kunskap. Niedzielski & Preston (2000:3–
10) håller delvis med om kritiken men anser att problemet överdrivs. Bland 
annat menar de att det faktum att forskare och lekmän ofta inte har någon 
gemensam terminologi av forskarna ibland felaktigt tolkas som att lekmän 
också saknar kunskap eller uppfattningar. Lekmän rör sig också ofta på en 
annan detaljnivå än forskarna. Detta skulle dock kunna betraktas som ett 
större problem för den vetenskapliga beskrivningen än för den som lekmän 
företräder; om ett fenomen saknas i språkbrukarnas beskrivning kanske det i 
grunden också saknar relevans. 

Inom svensk språkvetenskap har ett uttalat folklingvistiskt perspektiv 
ännu inte fått något stort genomslag, trots att ordet faktiskt användes redan 
1976 av Loman, som i en kortare artikel går igenom vad han uppfattar som 
allmänna folklingvistiska uppfattningar i Sverige på 70-talet (Loman 1976). 
I artikeln uppmärksammade han också hur språkvetenskapliga forsknings-
resultat kan komma att omtolkas och bekräfta språkliga fördomar, särskilt i 
ett skolperspektiv. Uttryckligen inom det folklingvistiska fältet finns Jasmina 
Bolfek Radovani 2000 som undersökte attityder till förhållandet mellan 
standardspråk och dialekt, och Ellen Bijvoet & Kari Fraurud (2011, 2015) 
som undersökt uppfattningar om framför allt migrationsrelaterad variation i 
Stockholm. Utan att det folklingvistiska betonats har dock ett stort antal stu-
dier helt eller delvis haft folklingvistiska ansatser och frågeställningar. Till 
exempel kan nämnas Loman 1968, 1973, Hammermo, Strömquist & Molin 
1981, Dahlstedt 1986, Källskog 1992, Flodell 2000, Aldrin 2011 med flera.  

2.1 Om folklingvistik som begrepp  
Ordet folk rymmer många betydelser. Det används (Nationalencyklopedin 
2016-01-29) dels när det gäller invånarna i ett land, ”det svenska folket”, 
dels för att beteckna någon del av befolkningen, ofta religiöst eller etniskt 
särpräglad. Ett senare, men mycket vanligt, sätt att använda ordet är i en 
betydelse som utgår från det äldre ståndssamhället, där folket var detsamma 
som allmogen i motsats till präster, borgare och adel. I sammansättningar 
(till exempel folklivsforskning, folkkultur) har det i realiteten handlat om ett 
fokus på just allmogen.  

I ordet finns betydelser som tangerar nationalism och elitism. Där ryms 
också föreställningar om folk som representanter för en oförfalskad grupp 
individer som saknar teoretisk kunskap (och därmed kanske också står när-
mare ”ursprunget” – jfr ”den ädle vilden”). Min egen språkkänsla säger att 
folk inte heller i språkvetenskapliga sammanhang är ett neutralt ord. Inom 
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språkvetenskapen har man ju till exempel sedan länge talat om folketymolo-
gier som lekmannamässiga feltolkningar eller sammanblandningar (av typen 
”skärkötterist”). Ordet folk i folklingvistik kan därför lätt medföra associa-
tioner till något felaktigt och komiskt, och därmed leder det inte bara tankar-
na fel utan är dessutom respektlöst gentemot dem som deltagit i under-
sökningarna.  

Till följd av denna inneboende problematik i själva ordet folk har en viss 
begreppsförvirring uppstått omkring framför allt disciplinbeteckningarna 
folkdialektologi och perceptuell dialektologi. Preston (1999b:xxiiv) be-
nämnde under 1980-talet sin egen forskning perceptuell dialektologi, då han 
menade att förleden ”folk” gjorde att läsaren associerade till något annat än 
det han ville fokusera på. Senare har andra inte tyckt att dessa associationer 
är lika starka, och fältet folklingvistik är nu etablerat under det namnet. Inom 
den del av folklingvistiken som ägnar sig åt dialekter och dialektal variation 
används dock fortfarande perceptuell dialektologi parallellt, främst i engelsk-
språkig litteratur. Skälet är förstås fortfarande de reservationer mot associa-
tioner till ordet folk som förmodligen upplevs som starkare inom dialekt-
ologiskt inriktad forskning där man också har att förhålla sig till äldre tiders 
syn på både dialekt och dem som talar den. För många framstår det också 
som positivt att låta de mer ”objektiva” sidorna av folkliga uppfattningar om 
språk få en mer framskjuten placering. Detta menar man sig kunna åstad-
komma genom att fokusera på perception i stället för på aspekter som har 
med attityder och ideologier att göra (Røsstad 2008:38).  

Jag är inte okänslig inför det ibland mindre lämpliga i de associationer 
ordet folk kan väcka, men jag menar ändå att folklingvistik, och i mitt fall 
folkdialektologi, är den bästa lösningen på problemet med en fungerande 
benämning. Dessutom öppnar det för möjligheten att göra en distinktion 
mellan perception av och utsagor om språk. Jag kommer därför att använda 
folklingvistik och folkdialektologi i denna avhandling. Då ordet folk ändå 
medför problematiska associationer undviker jag att tala om dem som del-
tagit i undersökningen som representanter för ”folket”. I stället betraktar jag 
dem, och omtalar dem, som lekmän. I detta ord ligger ingen värdering, utan 
det ska förstås som ett konstaterande om deltagarnas avsaknad av formell 
utbildning i språkvetenskap.  

2.2 Språkets sociala betydelse 
Denna avhandling utgör primärt en undersökning av hur den sociala bety-
delse som finns i dialekt och standardspråk beskrivs och förstås av språk-
brukarna. Med social betydelse menar jag den sociala information som ett 
visst språkbruk för med sig (indexerar). Det kan vara till exempel uppfatt-
ningar om formalitetsgrad i olika situationer eller social identitet (till exem-
pel klass, etnicitet eller uppfattad geografisk tillhörighet). Språkets sociala 
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betydelse antas av Penelope Eckert (2008:465) alltid uttrycka grundläggande 
värden kopplade till samhällsideologi: 

[..], the indexical value of variables are part and parcel of the ideological 
work of society and vice versa – and it is for this reason that the survey stud-
ies of variation have found over and over that variables correlate with the 
fundamental, ideologically laden experiences of class and gender. I would ar-
gue, therefore, that no trivial meanings come to be associated with variables 
but that any meanings that are associated with variables will be based in 
highly salient ideological issues.  

Att studera språk med utgångspunkt i social betydelse innebär att fokus inte 
ligger på språkformerna i sig utan på hur dessa uppfattas i ett socialt per-
spektiv i en viss kontext (jfr Podesva 2007:481). Genom att undersöka ”[…] 
variation as an indexical system, taking meaning as a point of departure 
rather than the sound changes or structural issues that have generally 
governed what variables we study and how we study them” är det möjligt att 
förstå språklig variation också ur ett ideologiskt perspektiv (Eckert 
2008:454). Att utgå från social betydelse kan enligt Eckert (2012) sägas vara 
en utveckling av tidigare sätt att studera variation etnografiskt i ett mikroper-
spektiv eller variationslingvistiskt som beroende av makrosociala faktorer 
(jfr Johnstone & Scott Kiesling 2008:24). 

Min förståelse av språkets sociala betydelse utgår från begreppen indexi-
kal ordningsföljd (Silverstein 2003) och registrering (Agha 2003). I min 
tolkning av dessa begrepp stödjer jag mig framför allt på Johnstone (se till 
exempel Johnstone, Andrus & Danielson 2006, Johnstone & Kiesling 2008, 
Johnstone 2009).  

Silverstein (2003:193) introducerar konceptet indexikal ordningsföljd för 
att etablera en koppling mellan samhälleliga ideologier och föreställningar 
och användandet av språkdrag i en lokal samtalskontext. Olika forskare har 
tolkat indexikal ordningsföljd på olika sätt, beroende på den egna studiens 
syften och det material man studerat. Också den syn jag själv presenterar (se 
figur 3) ska ses som en tolkning och ett redskap för min egen analys. 

Till vänster i figuren finns språkbruket. Det kan handla om antingen ett 
enskilt språkdrag eller ett språkligt register (se nedan). Till höger om det 
finns kolumner för den indexikala ordningsföljden, den sociala betydelsen 
och dess förhållande till ideologiska ramverk.1 Med ideologiska ramverk 
menar jag sådana modeller och föreställningar som vi använder för att förstå 
världen omkring oss, i figuren exemplifierat med att människor talar på olika 
sätt på olika platser och att det finns ett korrekt uttal. För att betona att dessa 

                                                 
1 Silverstein (2003) kallar det schematization eller ideology, Johnstone, Andrus & Danielson 
(2006) talar enbart om ideology, Johnstone (2009) i stället om ideological scheme. 
Förhoppningsvis kan ordet ramverk ha en liknande innebörd på svenska. 
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ideologiska ramverk ska ses som abstraktioner anges de i figuren inom cita-
tionstecken.  

 
Figur 3. Indexikal ordningsföljd. 

Figuren kan läsas från olika håll. I avhandlingen är min egen startpunkt den 
sociala betydelsen (i figuren i fetstil). Det betyder att jag tolkar något som 
dialekt först då deltagarna (se avsnitt 3.2) på ett eller annat vis lyft fram att 
ett visst språkbruk i sammanhanget har den sociala betydelsen 
”lokal/regional tillhörighet”, det vill säga att det är dialekt från område X.  

Ett visst språkbruk kan användas av en särskild grupp talare eller i en sär-
skild typ av situation. Den sociala betydelsen uppstår då ett ideologiskt ram-
verk kommer att förknippas med ett sådant mönster. Detta sker dock inte 
alltid. Jag betraktar den första indexikalitetsnivån som en sådan korrelation 
utan koppling till ideologiskt ramverk. Därmed har språkbruket heller ingen 
social betydelse. När det inte finns någon social betydelse förknippad med 
språkbruket varierar heller inte bruket som en följd av detta, vilket i figuren 
illustreras med en helfylld pil till den första indexikalitetsnivån.  

Den andra indexikalitetsnivån innebär att ett ideologiskt ramverk kopplas 
samman med språkbruket, som därmed kommer att uttrycka social betydelse. 
På denna nivå handlar det om en mer eller mindre medveten association 
mellan språkbruk och talargrupp eller situation. I figuren visas detta genom 
att språkbruk förknippas med ett ideologiskt ramverk om att språk varierar 
geografiskt, ”människor på olika platser talar på olika sätt”. Denna föreställ-
ning gör att språkbruk som används av en uppfattat geografiskt definierad 
grupp kommer att indexera den sociala betydelsen ”lokal/regional tillhörig-
het”, det vill säga dialekt från det aktuella området. Att medvetet använda ett 
språkdrag med denna sociala betydelse är därmed att göra betydelsen rele-
vant i förhållande till sig själv (Johnstone & Kiesling 2008:6). Eftersom 
betydelsen inte alltid är relevant uppstår variation i språkbruket, antingen 
som en följd av i vilka sammanhang språkbruket kan användas neutralt eller 
beträffande den information det ger om talaren. Denna variation illustreras i 
figuren med en punktad pil. 

Den sociala betydelsen på den andra indexikalitetsnivån kan i sin tur 
kopplas till ytterligare ett ideologiskt ramverk. I figuren exemplifieras detta 
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genom att språkbruk som indexerar geografisk tillhörighet förknippas med 
föreställningar om språklig korrekthet (jfr Johnstone 2010:394). Språkbruket 
befinner sig då på indexikalitetsnivå 3. På denna nivå kan språkbruket 
komma att användas mycket medvetet, närmast som dialektuppvisning, och 
är i ännu högre grad än tidigare tillgängligt för metaspråkliga kommentarer. 
Bruket är då av en annan karaktär, vilket illustreras genom streckad pil. För-
utom uppfattningar om just språk och korrekthet blir i denna avhandling till 
exempel föreställningar om autenticitet aktuella (se till exempel Nikolas 
Coupland 2003, 2014). Med autenticitet menar jag här att den sociala bety-
delsen görs relevant för personens identitet (”eftersom jag är från område X 
använder jag språkbruk som uttrycker detta”).  

Den grundläggande tanken med indexikal ordningsföljd är att språk-
brukets sociala betydelse uppstår då vi som språkbrukare bedömer använ-
dandet i en specifik kontext utifrån ett ideologiskt ramverk. Både språk-
formen och dess indexikala värde kan i sin tur förknippas med ytterligare 
ideologiska ramverk och på så vis få ny social betydelse. Denna nya 
betydelse beskriver Silverstein som ”always already immanent as a compet-
ing structure of values potentially indexed in-and-by a communicative form 
of the n-th order, depending on the degree of intensity of ideologization” 
(Silverstein 2003:164). En uppdelning i tre indexikalitetsnivåer är gängse i 
litteraturen, och det räcker också för mina syften. Enligt Silversteins be-
skrivning kan kedjan dock fortsätta i fler steg.  

I litteraturen råder delvis delade meningar om vad framför allt den tredje 
indexikalitetsnivån innebär. Så uppfattar till exempel Johnstone, Andrus & 
Danielson (2006) ett utökat metaspråk som det utmärkande för ett språkdrag 
som befinner sig på tredje nivån, något som i ännu större utsträckning be-
tonas av Kathryn Remlinger, Joseph Salmons & Luanne von 
Schneidemesser (2009). För mig är i stället kopplingen av ytterligare ett 
ideologiskt ramverk det viktiga, inte det metaspråkliga i sig (även om detta 
ofta är ett tydligt tecken). I min förståelse uppfattar jag därmed alltid värde-
ringar av språkbruk som tecken på att det befinner sig på tredje indexikali-
tetsnivån. 

Också förståelsen av andra indexikalitetsnivåer skiljer sig mellan forsk-
arna. Till exempel betraktar Viveca Rabb (u.u.) kopplingen mellan språkdrag 
och social betydelse som en association till egenskaper som förknippas med 
talarna, snarare än med ett ideologiskt ramverk. Liknande uppfattningar har 
också andra forskare. Till skillnad från mig menar Rabb (a.a.) också att den 
första indexikalitetsnivån har social betydelse, och i princip är att betrakta 
som det jag förstår som den andra indexikalitetsnivån. 

Det är viktigt att betona att ett språkbruks sociala betydelse inte är statisk, 
utan kan fungera på flera indexikalitetsnivåer samtidigt. Kopplingarna beror 
på en mängd faktorer, inte minst den enskildas personliga erfarenheter. Det 
indexikala systemet är därmed i ständig rörelse, både i samhället och hos den 
enskilda individen (jfr Eckert 2008 som argumenterar för att språkdrags 
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förhållande till de indexikala nivåerna bör ses som flytande och bäst kan 
beskrivas som ett indexikalt fält, se också Rabb u.u.). Vilken indexikalitets-
nivå ett språkdrag befinner sig på kan därmed också skilja sig mellan språk-
brukare (Johnstone & Kiesling 2008:7, 24). 

De flesta forskare som talat om indexikalitet i Silversteins termer har gjort 
det med fokus på enskilda språkdrag. Jag kommer i avhandlingen, i likhet 
med Rabb (u.u.), att utgå från att både enskilda språkdrag och hela uppfat-
tade register har social betydelse (jfr Pharao m.fl. 2014:27 om vikten av att 
se på kluster av språkdrag). Det som undersöks är därmed inte bara social 
betydelse av språkdrag utan också den sociala betydelsen av föreställningen 
om den lokala/regionala dialekten. 

Inte sällan studeras språkets sociala betydelse i samband med registrering. 
Registering innebär ”processes whereby distinct forms of speech come to be 
socially recognized (or enregistered) as indexical of speaker attributes by a 
population of language users” (Agha 2005:38). Det handlar med andra ord 
om en benämning på processen då ett sätt att tala kommer att uppfattas som 
en språkligt avgränsad och kulturellt meningsfull språklig enhet.  

När jag i avhandlingen talar om ett register är det i betydelsen ’registrerat 
språkbruk’. Detta är i allmänhet detsamma som en varietet. Register kan 
återfinnas på olika nivåer; från hela språk till lokala dialekter och ungdoms-
språk. I princip handlar det alltså om hur språkdrag genom ett ideologiskt 
ramverk kommer att uppfattas som typiska för ett visst språkbruk (Johnstone 
2009).  

En utgångspunkt för registrering är att de språkdrag som registreras 
kommit att indexera samma sociala betydelse. Registrering kan på så sätt 
beskrivas som processen då denna indexikala koppling görs och av språk-
brukarna kommer att accepteras som avgränsat från annat språkbruk. 
Kathryn Campbell-Kibler (2012:297) menar till exempel att ett språkbruk 
kan anses registrerat då det inte behöver introduceras eller förklaras. Hon 
betonar också (2012:282) att registrering inte pågår på samhällsnivå utan hos 
enskilda individer, och att registren heller inte behöver vara registrerade i 
hela språkområdet. Lokala register kanske endast är kända just där de är 
aktuella.  

Jag ser på registrering som att ”knyta ihop säcken” om ett register och 
kulturellt komma överens om vad som ingår i denna säck. Jag förstår också 
registrering som något som kan pågå på olika språknivåer samtidigt (jfr figur 
1), och en del av denna avhandlings syfte är att undersöka hur dialekt i om-
rådet kommit att (på olika sätt) registreras. I stor utsträckning handlar regi-
strering också om att benämna ett språkligt register (jfr Le Page & Tabouret-
Keller 1985:235 om benämningens statushöjande funktion). Eller, för att 
fortsätta liknelsen med säcken ovan: att skriva på etiketten vad den innehål-
ler (skånska, rikssvenska och så vidare).  

Agha (2003:235, 246 ff.) beskrev registreringen som en kommunikations-
kedja, där kunskap om registret sprids genom olika kanaler i interaktion (jfr 
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Johnstone 2009:160). Bland annat tar han upp betydelsen av tryckt material, 
till exempel ordböcker. Denna typ av publikationer befäster inte minst upp-
fattningen att det finns en varietet att tala om (jfr Joan C. Beal 2009:140). 
Sådana tydliga kanaler med explicit metaspråk är förstås aktuella i fallet 
standardspråk, men i betydligt mindre utsträckning då det handlar om lokal 
dialekt (Johnstone, Andrus & Danielson 2006:80), även om det förstås före-
kommer. Johnstone uppmärksammar hur också ”dialektkommodifiering”, 
det vill säga hur dialekt används för att koppla ytterligare värde till en vara 
som säljs (i hennes fall T-shirtar med lokalt språkbruk), kan ha liknande 
funktion (Johnstone 2009, 2014). 

Enligt Agha (2003:241 ff.) är också bilden av den stereotypa talaren av ett 
registrerat språkbruk viktig för hur registret uppfattas och sprids (jfr 
modellmatchning, Andersson 2013:45‒46). När sådana exempeltalare byts är 
det också ett tecken på att det uppfattade registret förändrats (Agha 2003:265 
ff.). Sådana stereotypers betydelse för språkbruket har undersökts på många 
håll. Med fokus på social betydelse och stil har Podesva (2007) visat hur 
röstkvalitet (falsett) kan användas för att konstruera en diva-persona, något 
han i sin artikel sätter i samband en vidare bild av (manlig) homosexuell 
identitet. Med liknande utgångspunkt visar Zhang (2008) hur ett enskilt dia-
lektdrag kommit att få social betydelse genom att förknippas med en manlig 
persona med kopplingar till världsvana och social smidighet, ”the Beijing 
Smooth Operator”. Utan att explicit tala om registrering eller social bety-
delse har också Öqvist (2010) visat hur föreställningen om och representa-
tionen av den prototypiska talaren bidragit till att befästa och sprida bilden 
av ”ekensnack”, ofta även kallat ”söderslang”. Denna varietet förknippades 
först med arbetarklass, men kom senare att uppfattas som den autentiska 
stockholmskan. Detta mönster, att ett register som först associeras med arbe-
tarklass efterhand kommer att i stället förknippas med framför allt lokal till-
hörighet, återkommer också i andra studier (Johnstone, Andrus & Danielson 
2006, Remlinger 2009, Rabb u.u.).  

Vad som utgör ett register ska inte ses som något statiskt. Det som upp-
fattas som ett register idag och för 100 år sedan rör sig inte nödvändigtvis 
om samma språkbruk. Detta blir tydligt till exempel då man, som Agha, 
studerar registreringen av ett standardspråk. Aghas undersökning handlade 
om standardspråk i Storbritannien. Intressant nog rapporterar Dong (2010), 
som studerat putonghua i Kina, att processen där har stora likheter, trots att 
de historiska förutsättningarna är helt andra.  

Ett antal forskare har studerat registreringen av lokala eller regionala re-
gister. Till exempel kan nämnas Remlinger, Salmons & von Schneidemesser 
(2009) som genom att ta ett historiskt och ekonomiskt grepp om registre-
ringen av dialekt visar att processen går hand i hand med hur ett geografiskt 
område kommer att uppfattas som avgränsat och skilt från andra. Också 
Pharao m.fl. (2014) i Köpenhamn har visat hur samma språkdrag får olika 
social betydelse beroende på vilket register det används i. På finlandssvenskt 
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material har Rabb (u.u.) undersökt hur Vasasvenska kommit att registreras 
framför allt hos yngre.  

I denna avhandling undersöks inte registrering som process. I stället stu-
derar jag vad som vid en viss given tidpunkt är att betrakta som registrerat 
språkbruk med utgångspunkt i ett visst geografiskt område. En förutsättning 
för att språkbruk ska komma att få social betydelse och därmed kunna regi-
streras är att det uppmärksammas på ett eller annat sätt. Johnstone 
(2009:159‒160) påminner om att dialekter uppstår först när de uppfattas som 
sådana av språkbrukarna: 

Although linguistic variation is audible to someone listening to it, a dialect is 
not. What linguists and laypeople alike encounter in lived experience are par-
ticular speakers, writers, or signers, saying particular things in particular 
ways. The variation between one speaker and another, or between the same 
person’s speech in one situation as opposed to another, is often unnoticeable 
to a particular hearer. In order to become noticeable, a particular variant must 
be linked with an ideological scheme that can be used to evaluate it in con-
trast to another variant.  

Johnstone lyfter fram att uppfattningen att människor talar olika dialekter 
uppkommer först när en koppling mellan ideologiska ramverk och språkbruk 
görs. Att komma ihåg att dialekter, och andra registrerade varieteter, inte 
finns utanför vår föreställning om dem är inte minst viktigt att minnas för oss 
som studerar dem. 

Niedzielski & Preston (2000) antar att jämförelser med både interna och 
externa normer kan göra att den språkliga formen kommer att fokuseras av 
språkbrukaren (jfr Johnstone, Andrus & Danielson 2006:88). Interna normer 
blir tydliga då man jämför det egna systemet med sin samtalspartners. Till 
exempel har Johnstone med flera i ett antal artiklar visat hur lokalt språkbruk 
blir synligt och registreras som en följd av ökad social och geografisk rörlig-
het inom landet (se framför allt Johnstone, Andrus & Danielson 2006). De 
externa normerna blir i stället synliga när man uppmärksammar brott mot de 
normer som förmedlats via externa auktoriteter, framför allt genom utbild-
ning (”man ska inte börja en mening med och”), språkvårdsdiskussioner och 
liknande.  

Tidigare lanserade Preston (1996:46 ff.) sex faktorer som han menade var 
bidragande till att ett språkdrag uppmärksammas av språkbrukaren.  

 
1. Kommunikation går först (communicative primacy) 

Så länge en språklig variant inte är stigmatiserad kommer språkets 
kommunikativa funktion att vara så stark att det i efterhand är omöjligt 
att ge en korrekt beskrivning av fenomenet, eller kanske ens att märka 
det (se till exempel Nordberg 1977:113, Widmark 1977:249, jfr 
indexikalitetsnivå 1). Det innebär att det som tillhör normen endast upp-
märksammas i jämförelse med det avvikande. 
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2. Formell utbildning/träning 
Om en person studerat språk, sitt eget eller främmande, systematiskt, till 
exempel genom utbildning påverkar det personens språkliga medvetande 
på olika sätt. En språklärare kan till exempel på ett annat sätt än sin elev 
antas bära på medveten kunskap om språk.  

3. Språklig struktur och kognitiva förmågor 
Språkets struktur och individens egna kognitiva förmågor gör att alla 
språkdrag inte har samma potential att bli tillgängliga för lekmäns språk-
liga medvetande.  

4. Korrekthet 
Vad som uppfattas som språkligt korrekt spelar en avgörande roll för vad 
som förknippas med regionala dialekter. Preston menar också att språk-
lig korrekthet av lekmän ofta anses vara något inneboende i språket 
självt.  

5. Mediala faktorer 
Somliga språkdrag är mer medvetandegjorda för lekmän då de före-
kommer i medier och populärkultur. Till exempel kan man föreställa sig 
att det faktum att ”rinkebysvenska” aktualiserats i svenska medier gör att 
denna varietet blivit en del av mångas språkliga medvetande på ett annat 
sätt än om så inte varit fallet. Detsamma gäller förmodligen också till 
exempel Upplands-e (se Öqvist 2010). 

6. Kulturella artefakter 
Vissa språkdrag får ställning som ”folkliga artefakter”, och är därför mer 
medvetandegjorda än andra. Det gäller drag som är allmänt omtalade, 
och som kan sägas vara en del av den kulturella kunskapen. Ett svenskt 
exempel är frikativa (”surrande”) /i/ (”Lidingö-i”), eller diftongering i 
det så kallade gnällbältet.  

Att dessa faktorer påverkar vilka språkdrag som kan uppmärksammas av 
lekmän anser jag vara troligt. Framför allt är det rimligt att anta att vad som 
är medvetet för lekmän och vad som inte är det i betydligt högre grad beror 
på sociokulturella faktorer än på språket i sig.  

Preston, som ju utgår från ett folklingvistiskt perspektiv, är förstås fram-
för allt intresserad av lekmäns metaspråkliga kunskap. Men frågan om vilka 
språkdrag som uppmärksammas av lekmän och varför har aktualiserats 
också i tidiga sociolingvistiska undersökningar (se till exempel Labov 
1972b:178‒180 om indikator, markör och stereotyp, som också kan jämföras 
med Silversteins indexikala ordningsföljd, och Trudgill 1986:10‒11).  

Genom perspektiven indexikal ordningsföljd och registrering hoppas jag 
kunna ge en djupare förståelse av avhandlingens resultat. Framför allt ger de 
möjlighet att studera hur ideologiska ramverk påverkar ens syn på de språk 
man kommer i kontakt med, något jag ser som en förutsättning för att alls 
uppfatta en lokal dialekt.  
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2.3 Uppfattningar om språk 
I allmänhet antar förmodligen de flesta språkvetare att lekmäns uppfattningar 
om språk skiljer sig från de egna (se till exempel Agha 2003:237). Också 
Preston & Niedzielski (2000:323) rapporterar att de inte någonstans upplevt 
att den allmänna språksyn som finns bland språkvetare delades av dem som 
deltog i deras undersökningar. 

Lekmäns uppfattningar kallas ibland folkteorier (jfr Barton 2007:14). 
Wilton & Stegu (2011:3) beskriver dessa uppfattningar som mycket hetero-
gena. Eftersom dessa uppfattningar inte alltid kan beskrivas som samman-
hållna teorier vänder sig författarna därför delvis emot denna användning av 
ordet teori, som de menar syftar på något betydligt mer komplext än det som 
i allmänhet studeras i folklingvistiska undersökningar. I stället vill de an-
vända det mer allmänna folk views (ungefär folkliga uppfattningar). I denna 
avhandling är jag inte intresserad av om det som framkommer i undersök-
ningen är att betrakta som teorier eller inte. I stället använder jag uppfatt-
ningar som ett paraplybegrepp för alla de mentala koncept som blir aktuella 
(jfr Wikner 2014:121).  

Det viktigaste av dessa mentala koncept är i denna avhandling antagan-
den. Wilton & Stegu (a.st.) betraktar ett antagande (belief) som en proposi-
tion och en inställning till den propositionen. Antagandet behöver inte värde-
ras, utan anses i sin enklaste form bara vara sant eller falskt. Ett exempel på 
ett antagande kan vara att grönländska har många ord för snö. I denna av-
handling betraktar jag deltagarnas antaganden som deras kunskap om det de 
talar om.  

Det faktum att det för många lekmän är svårt att resonera om eller nyan-
sera ämnen som de inte har formell utbildning i, tas ibland som ett tecken på 
att personen helt saknar kunskap. Men om man i stället betraktar lekmäns 
kunskap som medveten på olika nivåer och i olika utsträckning kan man 
nyansera bilden. Uttryckt med Prestons (1996:45) ord: 

When people characterise (however generally, however badly) linguistic 
facts, we cannot say that they are ’unaware’. Conversely, when people mimic 
varieties perfectly but cannot provide any overt detail of what it is that is con-
trolled in that imitation, we would also not want to say that they were ’una-
ware’. 

Preston (a.a.:40–41) skiljer mellan fyra typer av språkligt medvetande: till-
gänglighet, precision, specificering och kontroll. I korthet handlar dessa ty-
per av medvetande om i vilken grad ett drag kan kommenteras (tillgänglig-
het), i vilken grad iakttagelsen är riktig (precision), hur noga någon kan be-
skriva draget i fråga (specificering) och om personen själv kan producera det 
språkbruk den beskriver (kontroll). Dessa fyra typer bör enligt Preston be-
traktas som variabla storheter, och är inte beroende av varandra. I denna 
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avhandling kommenterar jag framför allt tillgänglighet och i någon mån 
specificering.  

Förutom antaganden om språk blir i denna avhandling också attityder till 
språk aktuella. Garrett (2010:2) konstaterar att ”people hold attitudes to lan-
guage at all levels: for example, spelling and punctuation, words, grammar, 
accent and pronunciation, dialects and languages. Even the speed at which 
we speak can evoke reactions”. Forskning om attityder i allmänhet, men 
också forskning om attityder till dialektal variation, ingår trots klara berö-
ringspunkter i stor utsträckning i en annan forskningstradition än den folk-
lingvistiska. I själva verket är attityder till språk något som undersöks ur 
många olika perspektiv, till exempel inom både socialpsykologi och socio-
lingvistik också i Sverige (jfr Andersson 2010). Wikner (2014:121) beskri-
ver skillnaden mellan folklingvistiska och andra attitydundersökningar:  

Det som skiljer renodlade attitydundersökningar från folkdialektologiskt in-
riktade studier har, som jag ser det, att göra med de bakomliggande utgångs-
punkterna, dvs. huruvida man från början utgår från en lingvistisk språksyn, 
eller snarare strävar efter att närma sig människors uppfattningar på deras 
egna villkor, med syftet att förstå deras sätt att se på språkliga företeelser. 

Forskningen om attityder till språk kan på många sätt sägas vara mycket liv-
aktig (se till exempel Garrett, Coupland & Williams 2003, Garrett 2010). 
Attityder brukar antas finnas både på individ- och samhällsnivå. Förhållan-
det mellan dem beskrivs av Kristiansen (2003a:58): 

[…], the relationship between attitudes in individuals or groups and in institu-
tions can be said to constitute a dialectic interaction: powerful groups trans-
form their attitudes into the policies and politics of society’s institutions, 
which in turn are transformed into (more or less) generally held attitudes. 

Ofta brukar man beskriva attityder som att de har en kognitiv komponent, en 
affektiv komponent och en handlingskomponent (se till exempel Edwards 
1985:139–140). Stegu & Wilton (2011:3) anlägger en mindre komplicerad 
utgångspunkt och menar att attityder är en persons värdering av ett objekt 
(eller motsvarande): med andra ord i princip värderingen av ett antagande. 
Handling anses snarare vara en funktion av attityden än en del av den. I sam-
tal är det i praktiken omöjligt att studera mer än detta, och denna definition 
är därför också den jag använder i avhandlingen.  

Ofta skiljer man mellan medvetna och omedvetna attityder. De medvetna 
attityderna är sådana som den som har dem själva kan sätta ord på, och dessa 
kan därmed undersökas explicit genom direkta frågor. Omedvetna attityder 
är de attityder som personen själv inte har insikt i och direkt tillgång till, och 
de måste därför undersökas implicit (jfr figur 2). Av tydlighetsskäl använder 
jag i den här avhandlingen attityder när jag talar om omedvetna sådana, 



 

 42

värderingar när det handlar om medvetna (se avsnitt 2.4.2.6 och 2.4.2.7), jfr 
attitude och opinion hos Wilton & Stegu (2011:3‒4). 

Att skilja mellan uppfattningar som förekommer hos den enskilda indi-
viden och kulturella antaganden gemensamma för hela samhället är prin-
cipiellt viktigt. Till exempel Myers (2004:5 ff.) talar om vikten av att skilja 
mellan en individs åsikt och den allmänna åsikten (the public opinion). I den 
redan tidigare flera gånger nämnda artikeln av Wilton & Stegu (2011) är en 
av de viktigaste poänger författarna tar upp att varken subjektiva teorier, atti-
tyder eller andra kognitiva koncept någonsin är subjektiva i den meningen att 
de är gripna ur luften av den enskilda individen. I stället bildas de i relation 
till den sociala, politiska och språkliga kontexten. I själva verket vill de likna 
dessa uppfattningar vid språkliga ideologier, som finns hos den enskilda 
individen men refererar till något som är gemensamt för fler (a.a.:4, jfr 
Niedzielski & Preston 2000:302 ff., Røsstad 2008:42‒44).  

Hur formas då dessa uppfattningar? Røsstad (2009:97) menar att de upp-
fattningar lekmän bär med sig om språk kan föras tillbaka på fyra kategorier 
som ligger till grund för hur kunskap om språk utvecklas. Han skiljer mellan 
1) mentala förhållanden, som biologiska talanger och inlärda förmågor, 2) 
observationer av språk i användning, 3) attityder, värderingar och ideologi 
och 4) externa sociala förhållanden, social struktur och händelser. Tradi-
tionellt menar han att man inom sociolingvistiken lagt mycket vikt vid den 
tredje punkten, så mycket vikt att man kanske glömt bort att andra mer ob-
jektiva och icke-värderande faktorer också påverkar vad som sägs om språk.  

2.4 Folkdialektologi  
Folkdialektologi är den del av folklingvistiken som studerar lekmäns upp-
fattningar om geografisk språklig variation och som är aktuell i denna av-
handling. Inte sällan är infallsvinkeln att undersöka hur ett dialektområde ser 
ut inifrån den aktuella språkgemenskapen (Iannàccaro & Dell'Aquila 
2001:265). Man tänker sig också ofta att dessa uppfattningar återspeglar vad 
lekmän antar både om talarna och deras kultur (jfr indexikal ordningsföljd, 
avsnitt 2.2). 

De första mer renodlat folkdialektologiska undersökningarna genomför-
des i Nederländerna och Japan under första hälften av 1900-talet. Utgångs-
punkten för dessa studier var inte så mycket att de subjektiva dialekt-
gränserna var intressanta att studera i sig, utan att de kunde användas som 
hjälp för att avgränsa enskilda dialekter. Då det var omöjligt att försäkra sig 
om att deltagarna i sina bedömningar inte utgick ifrån subjektiva faktorer 
som inte hade med språket att göra, kritiserades dessa undersökningar för 
bristande objektivitet. Dessa tidiga undersökningar ansågs också problema-
tiska för att lekmäns språkliga uppfattningar sällan korrelerade med de 
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språkvetenskapliga, och de kom för många forskare därmed att sakna veten-
skapligt värde (Preston 1999b:xxviii–xxix).  

I Norden framstår Baumann Larsen och Loman som två av de första att 
intressera sig för folklingvistiska frågeställningar. Loman behandlade till 
exempel värderingar av svenska dialekter (se avsnitt 2.4.2.6). Baumann 
Larsen (1972a:75 ff.) riktade kritik mot hur dialektgeografer valt ut vilka 
språkliga drag som lades till grund för de dialektgränser man sedan slagit 
fast (se också Hammarström 1964:34). Han påtalade också hur den tradi-
tionella dialektologin och dialektgeografin haft svårt att förena sin forskning 
med modernare teoretiska modeller. I stället föreslog han att man skulle ta 
sin utgångspunkt i de språkliga uppfattningar som finns hos språkbrukarna 
själva. Ett liknande resonemang förs av Iànnaccaro & Dell’Aquila 
(2001:267), som delvis kritiserar dialektgeografiska gränsdragningar och 
menar att:  

Fundamentally, it is the social environment as a whole that creates language 
borders, through people’s experience of them. Of necessity, this point of view 
implies that borders imposed on communities ab ovo do not exist; on the con-
trary, it is the community itself which recognizes its own borders, and which 
decides then to fit in with them. 

Artiklarna i de båda volymerna av Handbook of perceptual dialectology 
(Preston 1999a, Long & Preston 2002) ger en bild av att forskningen inom 
folkdialektologi framför allt handlat om talspråksvariation i geografiskt per-
spektiv och grader av uppfattad skillnad mellan språkbruk i olika områden, 
”mental map”-undersökningar, uttalanden om språklig korrekthet och hur 
olika dialekter uppfattas. Också min undersökning ryms till stor del inom 
dessa intresseområden.  

Typiskt för många folkdialektologiska undersökningar är att under-
sökningsfältet är relativt stort, inte sällan studeras en region, delstat eller ett 
helt land. Denna studies primära undersökningsområde omfattar omkring 
6400 invånare, och är i det perspektivet betydligt mindre. Att ta sig an ett 
mer begränsat undersökningsområde är dock ingenting unikt, se till exempel 
Léonard 2002, Røsstad 2008.  

2.4.1 Lekmäns intresse för dialekt  
Man talar ofta, både allmänt och inom språkvetenskapen, om dialekterna 
som en del av vårt kulturarv (se till exempel Källskog 1993:7). I detta ligger 
en föreställning om att dialekterna, på ett annat sätt än standardspråket, beva-
rats i obruten tradition från urnordiskan och att de genom detta också kan 
betraktas som levande fornminnen. Många, både språkvetare och lekmän, 
har uttryckt oro för att dialekterna helt är på väg att försvinna. Delvis var det 
också sådana farhågor som resulterade i det omfattande arbete som bedrevs 
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med att samla in och dokumentera dialekter, främst under 1900-talets första 
hälft (se till exempel Bockgård 2011:54). 

Att de traditionella dialekterna tappat mark till förmån för regionala varie-
teter (se figur 1) innebär att de på många håll numera sällan hörs. Intresset 
för de traditionella dialekterna bland språkbrukarna är dock relativt stort, 
vilket märks inte minst genom de ansträngningar som görs för att dokumen-
tera och bevara dem (jfr Beal 2009:139 om samma utveckling i USA). Flera 
studier pekar på att intresset för dialekt dessutom kan öka, inte minst för att 
lokalt och regionalt språkbruk blir mer påtagligt när fler har erfarenheter av 
talspråk från andra håll än den egna uppväxtorten (se till exempel Johnstone 
2000:392, Johnstone, Andrus & Danielson 2006).  

På många platser i Sverige bildas föreningar och studiecirklar och det an-
ordnas föreläsningar med fokus på ortens äldre dialekt. Som exempel kan 
nämnas Ulum Dalska i Älvdalen och Fôrenina Talô Malungsmål i Malung, 
båda i Övre Dalarna. Dessa båda exempel kommer från områden som all-
mänt förknippas med mycket särpräglad dialekt. Men också i mer standard-
språksnära områden finns ett sådant intresse, till exempel har studiecirklar 
och föreläsningar om den egna ortens dialekt genomförts också i det område 
som den här avhandlingen aktualiserar. Dessutom är lokalt utgivna dialekt-
beskrivningar, ordböcker och texter på dialekt vanliga.  

Den allmänna inställningen i samhället till hotade språk (och förmodligen 
också dialekter) har svängt från starkt negativ till positiv. Denna utveckling 
kan sättas i samband med de medvetna ansträngningar som görs för att stötta 
och bevara hotade språk och särpräglade dialekter (jfr språkrevitalisering, se 
till exempel Fishman 1991). En positiv inställning till de mest hotade språ-
ken och dialekterna uppstår dock ofta först när tillbakagången har nått långt 
och den bidrar därmed enligt Helgander (2012:20‒21) sällan till att en dia-
lekt bevaras som talspråk. Intresset för ortens traditionella dialekt behöver 
heller inte i sig leda till att fler talar den. De dialektrelaterade aktiviteter som 
anordnas kan dock ses som ett uttryck för dialekternas symbolvärde (jfr 
Edlund 2003:18, Helgander 2012).  

Sammantaget menar jag att intresset för dialekt bland många språkbrukare 
i Sverige är relativt stort, och det finns ingen anledning att tro att de fråge-
ställningar som behandlas i denna undersökning generellt var nya för del-
tagarna (jfr avsnitt 2.5). I stället håller jag för troligt att de flesta sedan tidi-
gare både funderat på och i olika sammanhang diskuterat delar av intervjuns 
teman på olika sätt.  

2.4.2 Tidigare forskning 
Avhandlingens huvudsyften är att undersöka uppfattningar om både dialekt 
och standardspråk i standardspråksnära miljö. Tidigare forskare har förstås 
på olika sätt tagit upp liknande teman, och i detta avsnitt går jag igenom en 
del resultat och resonemang från tidigare studier som behandlar hur lekmän 
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resonerar om variation utifrån ett antal för avhandlingen relevanta perspek-
tiv. Dessa tidigare undersökningar ger förstås också en bakgrund till förstå-
elsen av de resultat som framkommer i undersökningen. 

Mycket av den forskning som tas upp här utgår från områden med helt 
annan språklig bakgrund än det som är aktuellt i min avhandling. En studie 
som faktiskt behandlar delvis liknande frågeställningar i samma region är 
Widmark 1977. Artikeln tar utifrån ett antal intervjuer upp dels självrappor-
terad användning av dialekt, dels en del allmänna frågor om inställningen till 
dialekt i regionen och till standardsvenska. Den undersökningen tas inte upp 
i översikten nedan, men i resultatredovisningen jämför jag när det är relevant 
med den.  

2.4.2.1 Lekmäns uppfattningar om dialektgränser 
En stor del av denna undersöknings syfte är att studera hur lekmän i ett 
standardspråksnära område betraktar dialektgeografin i närområdet och drar 
dialektala gränser där och i regionen. Jag utgår med andra ord inte från att 
dialektala gränser förutsätter en mer eller mindre traditionell form av dialekt 
eller en tydlig dialektnorm (jfr Flodell 2000:97, 99).  

Intresse för ”subjektiva” dialektgränser fanns redan tidigt i till exempel 
Japan (Grootaers 1999[1964]:115). Själv dömde Grootaers först ut dessa 
dialektgränsers vetenskapliga värde i de fall man inte först etablerat dem 
med språkvetenskapliga metoder. På den punkten blev han dock senare in-
spirerad av Hammarström (1964:34) som menade att själva tanken på objek-
tiva dialektgränser är naiv: 

W. A. Grootaers’ konstaterande implicerar föreställningen att språkforskaren 
har resurser att med åtminstone någon säkerhet fastställa de ”objektiva” dia-
lektgränserna med vilka han kunnat jämföra de ”subjektiva” gränserna. Men 
denna föreställning synes mig snarare motsvara en illusion än en verklighet. 
För att finna gränserna har man använt kriterier, som ofta söks på fonetikens 
område och som är alltför godtyckliga. Vilket värde har alla de under-
sökningar, vid vilka man upprättar gränser, räknar ett lands dialekter eller 
något litet flyttar en eller annan gräns, som fastställts av en annan forskare?  

Den metod, som begagnats av W. A. Grootaers synes mig mera revolu-
tionerande än denne själv tror. […].  

Hammarström menade med andra ord att man för att etablera objektiva dia-
lektgränser inom dialektgeografin oftast lånade fonetiska kriterier som 
egentligen mest tjänade till att bekräfta den bild man redan haft från andra 
källor. De kriterier man valt för att avgränsa objektiva dialektgränser kan 
därmed på sätt och vis sägas bottna i vad som i grunden var folklingvistiska 
uppfattningar, om än forskarens egna.  

Även om forskarsamhället i stort ställer sig skeptiskt till lekmäns förmåga 
att bedöma dialektal variation, hävdas det inte sällan att lokala bedömare är 
bättre på att uppfatta dialektal variation och dialektgränser i närområdet (se 
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till exempel Wells 1982:33). Det är också viktigt att framhålla att lekmän 
och dialektologer ofta är överens om en översiktlig dialektindelning, låt vara 
inte alltid om detaljerna (se till exempel Campbell-Kibler 2012:286).  

Grootaers (1999[1964]:116) sammanfattade sina egna och kollegernas 
slutsatser av att undersöka subjektiva dialektgränser som att människor i 
första hand baserar gränsen för den egna dialektens utbredning på utom-
språkliga faktorer. För hans egna deltagare sammanföll den egna dialektens 
utbredning med de administrativa gränser som fanns under deras barndom. 
När de däremot uttalade sig om ett större regionalt/nationellt område tog de 
in både medeltida feodal indelning och kända isoglosser i sina bedömningar.  

Flodell (2000) undersökte i ett utpräglat dialektalt område i norra Sverige 
huruvida äldre sockenindelningar fortfarande betraktades som ”mål-
avskiljande” av språkbrukarna. Det undersökta området är litet, med endast 
ett par tusen invånare. Trots detta uppfattas både sockengränser och dialekt-
gränser som verkliga och viktiga av deltagarna, även om de konkreta exemp-
len på dialektala skillnader var få. Också här visar sig äldre administrativa 
indelningar vara viktiga för lekmäns dialektuppfattningar. Man bör dock 
lägga märke till att deltagarna i Flodells studie var äldre än i min egen 
undersökning (se kapitel 3), och de kan därför möjligen antas ha haft en tyd-
ligare bild av tidigare förhållanden.  

Precis som flera andra funnit konstaterar Bolfek Radovani (2000:31), som 
genomfört en kartritningsundersökning bland lekmän i Sverige, att deltagar-
na verkar använda sig av landskap som dialektkriterium trots att landskaps-
gränser inte fanns på den karta hon gav till sina deltagare. Hon ser också 
samma tendens som tidigare forskare gjort att deltagarna gör större skillnad 
på språket i sin egen närhet än längre bort geografiskt. Diercks (2002:53) 
menar att särskilt kartritningar (se avsnitt 3.4) har potential att visa på hur 
uppfattningar om granndialekter överlever som ”klichéer” långt efter att det 
som en gång legat bakom dem (ekonomiska förhållanden, administrativa in-
delningar och liknande) försvunnit.  

Förutom utomspråkliga gränser spelar förstås de deltagandes erfarenhet 
och kunskap om det undersökta området stor roll. Det är inte överraskande 
att den person som har personlig erfarenhet av ett dialektområde också har 
mer detaljerad kunskap om det (Preston 1999b:xxxiv, Clopper & Pisoni 
2005:316). Detta betyder samtidigt att undersökningar med lokalt/regionalt 
perspektiv potentiellt bör vara särskilt värdefulla vad gäller hur mycket var 
och en kan bidra med, då deltagarna kan förväntas bära på mer kunskap om 
lokala och regionala förhållanden än om områden längre bort. I denna av-
handlings kontext, där undersökningsområdet är relativt litet, kan man där-
med förmoda att deltagarna har en relativt god uppfattning om variationen 
men att de dialektgränser som dras upp inte i första hand baseras på denna 
variation utan andra faktorer. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att 
olika personer uppfattar språk mycket olika (se till exempel Bijvoet & 
Fraurud 2015:122).  
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2.4.2.2 Språkuppfattningar i gränsområden  
Många folkdialektologiska studier har fokuserat på uppfattningar och atti-
tyder till språk i områden som på olika sätt kan betraktas som gränsområden 
(mellan till exempel länder, delstater eller tätorter). Också det område som 
undersöks i denna avhandling kan på sätt och vis sägas ligga i ett sådant 
uppfattat gränsområde, där gränsen mellan Uppland och Gästrikland (och 
därmed också Svealand och Norrland) går, och i viss utsträckning också 
gränsen mellan Uppland och Västmanland. Dessutom förhåller sig under-
sökningens deltagare förstås också till gränserna mellan de tre orterna.  

Montgomery (2012) har använt kartritningsuppgifter som bland andra bo-
ende på båda sidor om den skotsk-engelska gränsen utfört. Med hjälp av 
dessa undersökte han hur landsgränsen påverkar uppfattningen om språket, 
och visar att den fysiska närheten (”fågelvägen”) är viktig för hur detaljerat 
deltagarna kan urskilja språklig variation, men att uppfattningen om denna 
variation påverkas av faktorer som varken är geografiska eller språkliga. 
Bland annat rapporterar han att engelsmännen hade betydligt grumligare 
uppfattningar om förhållandena i Skottland än skottarna hade om förhål-
landena i England. Detta förklaras av Montgomery med asymmetriska makt-
förhållanden mellan de båda länderna (2012:657‒658). Det är förstås troligt 
att en gräns mellan två länder uppfattas som mer betydelsefull för dialektal 
variation än en landskaps- läns- eller sockengräns, som det är fråga om i 
denna avhandling.  

I artikeln lyfter Montgomery också fram gränseffekten (eng. the barrier 
effect), som ökar det upplevda avståndet och effekten av kulturell prominens 
(eng. cultural prominence), med resultatet att kända orter oftare får en fram-
skjuten plats på försökspersonernas kartor. Också upplevelsen av fysiska 
gränser, till exempel floder och berg men också byggnader, kan göra att lek-
män uppfattar att det finns språkliga olikheter mellan de områden som av-
skiljs av gränsen (Pearce 2012:5). Detta skulle i min undersökning kunna ta 
sig uttryck i att närheten till Gästrikland, Västmanland och Dalarna tonas 
ned medan de språkliga likheterna med Uppsala betonas, och staden får en 
framträdande plats i dialektbeskrivningarna.  

Iánnaccaro & Dell’Aquila, som har undersökt språkliga gränsdragningar i 
den ofta komplicerade språkgeografin i södra Alperna, menar att skill-
naderna är stora beroende på om deltagarna ombeds markera sin dialekts/sitt 
språks utbredning respektive det område inom vilket man kan kommunicera 
på den egna dialekten. De lyfter också fram att officiella språkgränser, i detta 
fall en dialektgräns som dragits av politiska skäl, spelar stor roll även när de 
inte kan motiveras lingvistiskt (Iannàccaro & Dell'Aquila 2001:269‒272). 
Gränserna blir på så vis en del av den metalingvistiska berättelsen. Några 
sådana politiskt dragna dialektgränser återfinns inte i mitt undersöknings-
område, men den uppfattade gränsen till Norrland och ”norrländska” kan 
förmodligen spela en liknande roll.  
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2.4.2.3 Lekmäns beskrivningar av dialektdrag  
En central del i min undersökning handlar om hur lekmän själva beskriver 
dialekt på den egna orten och konkreta dialektskillnader mellan orter i när-
området. Beskrivningar av dialektdrag förutsätter att dessa på ett eller annat 
sätt är tillgängliga för den som ska berätta om dem. I avsnitt 2.2 presenteras 
olika sätt att resonera om hur enskilda språkliga drag blir tillgängliga för lek-
män, detta avsnitt behandlar endast utsagor om språkdrag.  

Remlinger (2009:118) visar hur ett relativt litet antal dialektdrag kan an-
vändas för att definiera en dialekt och symbolisera den lokala identiteten. 
Hon visar också att en språklig varietet kan uppmärksammas genom att den 
associeras med en viss typ av människor. När detta händer, som i hennes 
exempel i delstaten Michigan i USA, förstärker associationen med de typiska 
talarna upplevelsen av varieteten som språkligt skild från andra, och de 
språkliga drag som förknippas med dialekten kan utan att egentligen vara 
unika för dialekten i fråga uttrycka autenticitet (jfr Coupland 2003). Använ-
dandet av vissa sådana uppfattat typiska dialektdrag kan sedan komma att 
symbolisera lokal identitet (a.a.:119 f., 132, Johnstone, Andrus & Danielson 
2006:87).  

Pearce (2012) har undersökt dialektbeskrivningar i ett område mellan två 
närbelägna städer i England genom ett frågeformulär. Enligt honom var den 
fonologiska och i viss mån också den prosodiska variationen det som mest 
uppmärksammades av lekmän (jfr Lippi-Green 1997:29, som menar att det 
är lexikon). Dessutom tar Pearce fasta på hur deltagarna ibland lyfter fram 
dialektdrag som personen själv vet inte längre förekommer i det aktuella om-
rådet. I stället verkar dessa fungera som påminnelse om en tradition om dia-
lektdrag – de har på ett eller annat sätt börjat fungera som ”klichéer” 
(a.a.:12).  

I samma artikel tar Pearce upp förekomsten av sådana språkbeskrivningar 
som i allmänhet inte behandlas av språkvetare, så kallade paralingvistiska 
beskrivningar av typen ”bredare”, ”hårdare”, ”skrikande” och liknande. De 
paralingvistiska beskrivningarna innehåller inte sällan också en värderande 
komponent (a.a.:21, jfr Kulbrandstad 2008:96‒97). Ytterligare en kategori 
beskrivningar som lekmän använder kallar Kulbrandstad (a.st.) autonyma 
eller emblematiska uttryck, där ett ord eller uttryck fungerar som represen-
tant för en hel kategori liknande företeelser.  

Lekmän har en tendens att uppfatta varieteter som skiljer sig från den 
egna som fullständigt annorlunda, även om det språkligt handlar om mindre 
olikheter. Iànnaccaro & Dell’Aquila (2001) argumenterar till exempel för att 
de kvantitativa språkliga skillnaderna vid en uppfattad gräns för lekmän är 
av underordnat intresse. Författarna har bland annat undersökt hur dialektal 
variation beskrivs i byn Coimo i södra Alperna, där dialektologer tidigare 
utpekat tre språkliga variabler som skiljer språket där från de omkring-
liggande byarna. Språket i Coimo anses, trots de för dialektologer egentligen 
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små skillnaderna, av de boende i dessa byar vara något helt annat än den 
egna dialekten. Detta intryck motiverar de framför allt med lexikala skill-
nader mellan språket i den egna byn och det i Coimo, och ibland ett slags 
övergeneraliserad beskrivning av något av de tre drag som dialektologer 
belagt (2001:274). Forskarna menar att detta drag på så vis ”has the potential 
to hide all other means of differentiation” (a.a.:275). Den språkliga gränsen 
kan karaktäriseras av både små och stora språkliga skillnader, men för 
språkbrukarna är det viktiga att markera ”de andras” sätt att tala, och på så 
sätt dra en gräns mellan ”oss” och ”dem” (a.a.:267‒269, jfr Aniansson 
1996:98). Intrycket är därför att språkliga skillnader är underordnade de 
uppfattade geografiska eller sociala gränserna, som i sin tur gärna blir stöd 
för de språkliga gränserna som rapporteras. 

Røsstad (2009:101), som genomförde folklingvistiska intervjuer med 
framför allt lärare, delar in de uppgifter som kommer fram i tre typer: 1) 
uppgifter om dialektologiska fakta som han kände till sedan tidigare, 2) an-
taganden och hypoteser som inte undersökts språkvetenskapligt men som 
delas av honom själv och den intervjuade, och 3) dialektologiska uppgifter 
som han inte har någon kunskap om. Han menar att språkvetare ofta av-
skrivit den tredje kategorin som falska uppgifter, i stället för att fundera över 
om också dessa data kan bottna i observationer (a. a.:103, se också Pearce 
2012:12).  

I min avhandling studerar jag uppfattningar om dialektal variation i ett 
standardspråksnära område där de språkliga skillnaderna mellan det under-
sökta området och andra orter i närområdet kanske aldrig varit särskilt stora. 
Bolfek Radovani (2000:62), som genom en enkät undersökt liknande fråge-
ställningar på en grannort till mitt undersökningsområde (Tierp), ställde sig 
utifrån sitt resultat frågan om medvetenheten om enskilda dialektdrag kan 
antas vara generellt lägre i sådana områden (jfr Palander 2010:190). Tidigare 
forskning pekar ändå tydligt på språkets potential som resurs för att skilja 
mellan olika grupper i samhället och det är intressant att pröva om samma 
mekanismer är på plats också i den sortens språkmiljö som mitt under-
sökningsområde representerar.  

2.4.2.4 Standardspråk och språklig korrekthet 
I denna avhandling undersöks ett område som jag tydligt utpekar som 
standardnära dialektmässigt. Också andra har på olika sätt och med olika 
syften undersökt områden som de betraktat som standardspråkliga. Min 
under-sökning har många paralleller med Saara Haapamäki och Sarah 
Wikners studier av Helsingfors och Åbo (Haapamäki & Kvarnström 2014, 
Wikner 2014, Haapamäki & Wikner 2015), inte bara för de undersökta om-
rådena kan betraktas som standardspråksnära, utan också för att de haft lik-
nande metoder och frågeställningar. En stor skillnad är dock att dessa båda 
undersöker språkuppfattningar i städer, medan min undersökning har ett mer 
traditionellt dialektologiskt fokus på landsbygd. Också Palander (2010) har 
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med folklingvistiska intressen utgått från Helsingforsområdet, då med fokus 
på finska dialekter. Intressant att lägga märke till är att hon funnit en klar 
skillnad mellan hur finsktalande i östra Finland och i Helsingfors uppfattar 
sitt eget talspråk. I östra Finland anser 90 % att de talar dialekt, i Helsingfors 
endast 30 % (a.a.:190).  

Det egna språket betraktas ofta som neutralt (Campbell-Kibler 2012, även 
Wikner 2014). Detta omarkerade språk fungerar ofta som en sorts neutral 
utgångspunkt, och genom att jämföra med denna utgångspunkt är det möjligt 
att höra vilka som talar annorlunda (jfr ”the myth of the non-accent”, Lippi-
Green 1997). Detsamma beskriver Agha (2003): ”Accent is what other 
people have”. Det omarkerade språket anses allmänt vara omöjligt att lokali-
sera och begripligt för alla, det förknippas med skriftspråk och specifika 
personer som anses tala standardspråk.  

Agha tar dock också upp hur normen på så vis också, när den knyts till en 
annan grupps språkbruk, kan göra att det egna talspråket kommer att upp-
fattas som avvikande. Andersson (1985:141ff.) betonar att standardspråkets 
högre status gör att den egna dialekten värderas negativt (jfr Anders 
2010:41). I ett standardspråksnära område bekräftas å andra sidan det egna 
talspråket som norm. Preston (1999b:xxxiv) har funnit stora skillnader 
mellan hur lekmän i olika områden värderar sitt eget och andras tal, men 
också hur de avgränsar språk. Enligt honom finns en skillnad mellan om-
råden vars invånare har gott språkligt självförtroende (eng. areas of high 
linguistic security) och områden med lågt språkligt självförtroende (eng. 
areas of linguistic insecurity). Att språkmiljön i denna undersökning är 
standardspråksnära kan förmodas betyda att talarna har en relativt positiv 
syn på den egna ortens talspråk. 

I Wikners undersökning (2014:129‒130), som genomförts i Helsingfors-
regionen, framkom att många deltagare betraktade dialekt som en varietet 
som skiljer sig från framför allt skriftspråket och som går att avgränsa geo-
grafiskt. Få deltagare ansåg att de själva talade dialekt, men inte heller att de 
talade standardspråk. Wikners resultat visar på de problem som lekmän i 
standardnära områden stöter på då de ska klassificera talspråk i det egna 
området. Standardspråket betraktades som ett idealspråk som i första hand 
kopplades samman med skrift, samtidigt som deltagarna menade att talspråk 
i Helsingfors var mer likt detta ideal än andra varieteter. 

Korrekthet och standardspråk är nära förbundna med varandra, även om 
man måste slå fast att begreppet standardspråk nog används på olika sätt i 
allmänspråk och fackspråk (jfr avsnitt 1.2.2). Uppfattningar av svenskt 
standardspråk har undersökts av till exempel Hammermo, Strömquist & 
Molin (1981). I deras rapport framkommer om standardspråkligt uttal att ”in-
ställningen att det låter löjligt och tillgjort är genomgående” (a.a.:43‒44). I 
Loman 1973:39 rapporterades att en majoritet av eleverna i studien inte an-
såg att ”ett gott riksspråksuttal” var betydelsefullt, eller att dialektdrag borde 
motarbetas. I Källskogs (1992:62) undersökning uppgav drygt 10 % av de 
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vuxna deltagarna att de medvetet förändrat sitt språk så att det blev mer 
standardspråkligt. De som ansåg sig ha gjort det förklarade saken med att 
deras arbetssituation krävde sådan anpassning. Intressant att lägga märke till 
är att det framför allt var kvinnor som redovisade en sådan förändring. Alla 
dessa undersökningar är dock förhållandevis gamla. 

Språkvetare har inte sällan uppfattningar om lekmäns förhållande till 
språklig standard och korrekthet. Till exempel hävdas det emellanåt att bland 
det mest framträdande i folklingvistiska undersökningar är lekmäns fokus på 
preskriptiva språkliga antaganden: ”Non-linguists use prescription (at nearly 
every linguistic level) in description” (Niedzielski & Preston 2000:18). 
Røsstad (2009:109–110) anser att detta inte är något globalt fenomen, som 
Niedzielski & Preston antagit, då han själv inte funnit samma intresse för 
korrekthet i Norge. I stället fann han att de som deltagit i hans undersök-
ningar framför allt intresserat sig för lokal dialektal variation (a.a.:107). 
Detta kan förstås sättas i samband med det intryck vi har av Norge som ett 
land där dialektal variation är betydligt mer accepterad i offentligheten än i 
till exempel Sverige, och där dialekter också används i fler sammanhang. Då 
Sverige som språksamhälle ändå är mer likt Norge än USA är det möjligt att 
korrekthet inte har samma framskjutna placering hos lekmän här som i flera 
tidigare rapporterade undersökningar på andra håll. 

Ett skäl till att språkvetare ofta uppfattar lekmäns uppfattningar som ”fil-
tered through reactive, attitudinal factors” menar Preston & Niedzielski 
(2000:19‒22, 310) är att lekmän och språkvetare har olika bild av språket 
som abstraktion. Författarna argumenterar för att lekmän uppfattar språket 
(eller snarare tanken på det felfria, enspråkiga och genrefria språket) som en 
verklighet (se också Lippi-Green 1997:18). Det som inte motsvarar bilden av 
detta idealspråk betraktas som avvikelser.  

Tidigare forskning betonar ofta hur lekmän har svårt att tala om konkreta 
språkliga drag, särskilt om det gäller att ge en mer utförlig beskrivning. Inget 
tyder dock på att det skulle vara svårare för talare i standardspråksnära om-
råden än andra. Att undersökningsområdet kan betraktas som standard-
språksnära kan dock få konsekvenser för hur personer där beskriver andra 
dialektområden i landet. 

2.4.2.5 Lokalisering av dialektal variation  
Språkvetare har under lång tid tydligt kunnat visa att språklig variation som 
är beroende av till exempel geografiska och sociala förhållanden, är en del 
av den språkliga verklighet som möter språkbrukarna. Trots detta konstaterar 
Clopper & Pisoni (2005:315) att lekmäns tolkning av denna variation länge 
var förbisedd (se även McKenzie 2015:150). I detta avsnitt koncentrerar jag 
mig helt på lokalisering av dialektal variation; för lokalisering av social och 
migrationsrelaterad variation, se till exempel Bijvoet & Fraurud (2011). 

Över ett språkområde finns generella föreställningar om hur varieteter 
från olika delar av landet kan karaktäriseras och lokaliseras. I ett nationellt 
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svenskt perspektiv kan nog de flesta modersmålstalare relativt säkert bedöma 
huruvida en person kommer från till exempel norra eller södra, östra eller 
västra delen av landet. När det handlar om regional variation i ett mer be-
gränsat område är lokalisering av talspråk inte lika enkelt, och praktisk erfa-
renhet blir viktigare (jfr Aniansson 1996:98, Agha 2003:233). Kerswill & 
Williams (2002:200) menar att förmågan att känna igen den egna bostads-
ortens talspråk beror på lyssnarens lokala nätverk och familjerelationer, 
medan förmågan att lokalisera utomstående beror på lyssnarens erfarenheter 
av det aktuella området, om rösten låter som någon personen känner till eller 
har hört på radio och TV. 

I introduktionen till Handbook of perceptual dialectology presenterar 
Preston (1999b) några generella resultat från de undersökningar han och 
andra utförde under 1980-talet. Han menar att många språkbrukare är 
mycket träffsäkra när de ombeds att geografiskt placera röster de hör, och att 
de i allmänhet placerar mer noggrant än vad som vore möjligt med hjälp av 
traditionella isoglosser. Prestons övergripande slutsats är att lekmän bedömer 
dialekter långt borta från dem själva utifrån stereotypa uppfattningar, och 
dialekter närmare den egna efter mer lingvistiska kriterier (jfr avsnitt 
2.4.2.1). 

Många lokaliseringstest som genomförts har handlat om att lokalisera 
variation i ett förhållandevis stort område, och både röstprov och deltagarna 
har som regel begränsats till förstaspråkstalare. Sammantaget menar 
McKenzie (2015:151) att dessa lyssnare generellt är duktiga på att identifiera 
varieteter, förutsatt att skillnaderna inte är alltför små. I runda tal verkar 
lekmän ha ungefär 30 % rätt när de gissar varifrån en röst kommer (Clopper 
& Pisoni 2005:322). Huruvida detta är att betrakta som god förmåga till 
lokalisering är förstås en tolkningsfråga (jfr Baker, Eddington & Nay 2009 
och där anförd litteratur). Om en röst lokaliseras till den egna orten kan 
också bero på andra egenskaper som tillskrivs rösten (Williams, Garrett & 
Coupland 1999). Till exempel lokaliseras röster som bedöms som trevliga i 
större utsträckning till det egna området. 

Att kunna lokalisera röster till olika platser förutsätter att lyssnaren har er-
farenhet av talspråk från de aktuella orterna. Tidigare undersökningar har i 
stort bekräftat bilden av att lyssnare med mer erfarenhet har lättare att lokali-
sera röster (Kerswill & Williams 2002, Baker, Eddington & Nay 2009:66). 
Deras slutsats är inte att personer med mycket erfarenhet uppmärksammar 
andra lokaliserbara drag än övriga, utan att de helt enkelt tolkar dem säkrare. 

Haapamäki & Wikner, som genomfört ett lokaliseringstest med standard-
nära röster bland svensktalande i Finland, konstaterar att talproven inte lätt 
lät sig lokaliseras (trots att resultatet låg i linje med tidigare forskares, 
2015:52). Då också denna undersökning behandlar ett standardspråksnära 
område, och dessutom berör ett relativt litet geografiskt område, är de stereo-
typer som antas ligga bakom lokaliseringar inte är lika distinkta som om 
språkområdet vore större. När sådana stereotyper finns och kan användas för 
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att lokalisera röster tycks de underlätta för deltagarna att uppfatta olika 
språkliga varieteter i regionen (jfr avsnitt 2.2). 

Också i Sverige har lokaliseringstest av olika slag utförts. Med syftet att 
undersöka vid vilken ålder barn lärt sig identifiera den egna varieteten lät 
Aniansson (1996:98 ff.), med inspiration från Baumann Larsens (1974) tidi-
gare test, barn och ungdomar i Eskilstunatrakten identifiera den egna dialek-
ten. Aniansson visar att ungdomar i åk 9 (som är aktuella också i denna 
undersökning) uppnått en relativt god förmåga att lokalisera en 
Eskilstunaröst (ungefär samma resultat som i de andra studierna som tagits 
upp här). Vuxna bedömare har dock i ännu högre utsträckning övat upp för-
mågan att lokalisera den egna ortens talare. Denna skillnad mellan vuxna 
och ungdomars förmåga att lokalisera röster uppmärksammas också av 
Williams, Garrett & Coupland (1999:351, 357). 

2.4.2.6 Värdering av svenska dialekter  
Alla former av språkbruk kan dra till sig värderingar, både inlärda som en 
del av en kulturell tradition och sådana som baseras på egna erfarenheter av 
olika slag. Värderingar av talspråk framkommer också i denna undersökning. 
Det verkar närmast som om de flesta talare av ett språk – det gäller också 
språkvetare ‒ har svårt för att inte reagera på och värdera varieteter av språ-
ket (jfr Milroy & Milroy 1991:12). Andersson (1985:139 ff.) delar in värde-
ringarna av svenska dialekter i två typer: ett allmänt mönster för hur svenska 
dialekter värderas i stort och ett egocentriskt mönster som utgår från den 
värderandes perspektiv.  

Det allmänna mönster som framkommer när svensktalande värderar 
svenska dialekter är en tendens att dialekter i norr och väst bedöms mer posi-
tivt än de i syd och öst. Detta mönster beskrevs av Loman (1973:40‒41), 
men har också upprepats i Anderssons (1985:139) egna mindre undersök-
ningar, där gotländskan dock värderats positivt trots sitt läge i öst. 

Resultat från dessa och liknande undersökningar kan kritiseras då de utgår 
ifrån landskapsdialektbenämningar (eller en stadsdialekt), men också för att 
deltagarna inte fått välja mellan alla dialekter de kände till utan från en redan 
på förhand gjord lista med alternativ. Att man ger uttryck för olika värde-
ringar av dialekter innebär förstås inte heller att de som deltagit i undersök-
ningen nödvändigtvis har egen erfarenhet av dialekterna i fråga. Andersson 
(1985:139) anmärker att denna typ av test, där deltagarna inte får lyssna på 
några språkprov utan värderar utifrån vad dialekterna allmänt kallas, egent-
ligen undersöker ”attityder, stereotypa åsikter och fördomar”. Kanske är det 
detta faktum som gjorde att Loman (1973:40) fann att det inte var ovanligt 
att deltagarna reagerade med viss ovilja när de skulle genomföra uppgiften. 

Det egocentriska mönstret utgår från individens perspektiv. Andersson 
(1985:139 ff.) tycker sig se att många har en ambivalent inställning till den 
egna dialekten, som samtidigt kan värderas både positivt och negativt. 
Granndialekter värderas i allmänhet negativt, och ju längre man kommer 
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från det egna dialektområdet desto mer positivt värderas sedan dialekterna 
(se figur 4). Tolkningen av figuren kompliceras av att det inte är helt tydligt 
vilken dialektnivå (till exempel sockenmål eller landskapsdialekt) som 
Andersson utgår ifrån.  

Figur 4. Egocentriskt mönster, efter Andersson 1985:141. 

I Lomans (1973) undersökning märks dock en tendens att avlägsna dialekter 
värderas mindre positivt än nära belägna. Så värderades skånska lägst i 
Umeå och norrländska relativt sett mindre positivt i Ystad än på övriga orter. 
Bruce (2010:18) observerade att den egna dialekten inte alltid värderas likar-
tat; talare av dalmål och värmländska värderar sina egna dialekter mer posi-
tivt än de som talar skånska eller östgötska (jfr avsnitt 2.4.2.4). 

Andersson (1985:141 ff.) för fram ett antal förklaringar till varför det all-
männa och det egocentriska mönstret ser ut på detta sätt. Han antar att värde-
ringarna delvis bygger på stereotypa åsikter om människor från olika delar 
av landet och maktrelationer mellan olika områden. Vidare räknar han med 
att samhörigheten med andra som talar samma dialekt gör att den värderas 
positivt, medan konkurrens och gamla fejder med angränsande områden 
leder till att granndialekterna oftare värderas negativt (jfr Einarsson 
2004:208, även Larsen 1917, Baumann Larsen 1972b:108).  

Värdering av den egna dialekten har i Sverige undersökts av bland andra 
Källskog (1992:58 ff.) i Överkalix, ett betydligt mer dialektalt särpräglat 
område än det som är aktuellt i denna undersökning. Grovt sett fann hon att 
de flesta deltagarna i hennes undersökning var positivt inställda till den egna 
ortens dialekt. Detta motiverade de dels med att dialektkunskap möjliggjorde 
kommunikation med äldre generationer, dels med en känsla av att de ville 
bidra till att dialekten fortsatt bevarades. Med utgångspunkt i Malmö under-
sökte Dahlbäck (1988) hur ungdomar därifrån värderade både den egna, när-
liggande och avlägsna svenska dialekter. Hans resultat stämde inte helt med 
det Andersson presenterade (se figur 4), men mönstret kan ändå sägas vara 
detsamma. Den egna dialekten värderades också relativt högt.  

2.4.2.7 Attityder till dialekt 
Trots att intresset för dialekt är stort, och inställningen till dialektalt tal rela-
tivt positiv (se avsnitt 2.4.1), förefaller dialekter allmänt tappa mark gente-
mot ett mer standardspråkligt sätt att tala (se avsnitt 1.1 och 1.2.3). Det ver-
kar på sätt och vis oförklarligt att inställningen till dialekter är mer positiv än 
tidigare samtidigt som bruket av dem minskar (jfr avsnitt 2.4.1). En liknande 
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utveckling som i Sverige märks i Danmark, där regionala dialekter överges 
medan språkliga drag från den öppet stigmatiserade variant av köpen-
hamnska som associeras med arbetarklassen sprider sig. Denna utveckling 
går tvärtemot samhällets allmänna språkideologi, men är helt i linje med atti-
tyder som framkommer då deltagarna inte är medvetna om att det är attityder 
till språk som undersöks.  

Att skilja mellan omedvetna och medvetna attityder (attityder och värde-
ringar) är inte okomplicerat. Som Labov (2001:512) skrev: ”The main evi-
dence for [covert attitudes existence] is simply the fact that non-standard 
forms persist” (jfr avsnitt 2.2). Ett sätt att föröka komma åt dessa omedvetna 
attityder är genom så kallade masktest (se avsnitt 3.3.3), som också använts i 
Danmark.  

Kristiansen med flera argumenterar för att de omedvetna attityderna, sna-
rare än samhällets öppna språkideologi, styr språkutvecklingen (Kristiansen 
2003a:66, 68, 2009:171‒172). När det gäller standardspråk och dialekt ver-
kar framför allt två värdedimensioner vara viktiga; standardspråk värderas 
ofta högre än dialekt i statusdimensionen medan motsatt förhållande råder i 
solidaritetsdimensionen, även om det där är mindre entydigt (Kristiansen 
2003b:136). I princip menar Kristiansen (2009:189) att de omedvetna atti-
tyderna utgör ett precis lika utvecklat och etablerat system som de öppna 
värderingarna, och hans uppfattning är att detta osynliga attitydsystem förs 
vidare via talade medier (jfr Agha 2003, som beskriver denna process något 
annorlunda). Detta påstående accepteras inte av alla attitydforskare (se av-
snitt 3.3.3), men de generella resultaten är svåra att bortse ifrån. Undersök-
ningar av omedvetna attityder ger heller inte bara en fingervisning om tal-
språkets utveckling; de kan också visa på förekomst av regionala varieteter 
och av stereotyper som kopplas till språk.  

2.5 Språkvetarna och lekmännen 
En grundläggande fråga att ta ställning till för den som sysslar med folk-
lingvistik på ett eller annat sätt är vilka som egentligen åsyftas med ”folk” i 
folklingvistiken (jfr avsnitt 2.1). En principiell ståndpunkt är förstås att alla 
människor är folk. Men det är samtidigt skillnad på folk och folk i kontexten 
av en undersökning om lekmäns uppfattningar om språk.  

Wilton & Stegu (2011:5) argumenterar för att en tvådelad uppdelning 
mellan specialister och övriga varken är meningsfull eller användbar. I stället 
anser de att man måste betrakta frågan om vem som är lekman och vem som 
inte är det som ett kontinuum (se också till exempel Kulbrandstad 2008:85). 
I praktiken skiljer Wilton & Stegu (a.a.) mellan 1) vetenskapsmän som fors-
kar och publicerar, 2) experter som tar till sig delar av detta och 3) lekmän 
som tar emot denna kunskap. Enligt dem är kunskapen intressant för lekmän 
först om den har ett praktiskt värde. Författarna betonar att dessa kategorier 
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inte är skilda från varandra; folkliga uppfattningar formas inte bara av icke-
vetenskaplig kunskap och forskaren själv påverkas inte bara av andra veten-
skapsmän utan också av samhället och sin egen roll som en del av det 
(a.a.:5). Paveau (2011) beskriver detta kontinuum på liknande sätt men räk-
nar med fler relevanta kategorier där hon särskilt skiljer närmare mellan 
olika typer av lekmän. Framför allt gör hon skillnad mellan dem som i sitt 
arbete använder språket medvetet på ett eller annat sätt, och dem som inte 
gör det.  

I både Paveaus och Wilton & Stegus indelningar utgår författarna från att 
uppfattningar om språk på olika sätt rör sig längs en glidande skala. 
Kulbrandstad (2008:86) tar upp ett tydligt exempel på detta: det veten-
skapliga och det allmänspråkliga metaspråket delar ett stort antal termer (till 
exempel dialekt, språkmelodi, betoning och liknande). I samma artikel upp-
märksammar han att de termer som förekommer i de båda metaspråken inte 
alltid har samma innebörd, utan att de, när de används i allmänspråket, är 
”populariserte versjonar av de vitenskapelige begrepene, formidlet gjennom 
undervisning og tilegnet med mer eller mindre god forståelse” (a.a.:87, jfr 
Preston 2004:75).  

Genom olika kanaler förs den språkvetenskapliga syn på standardspråk, 
dialekt och språkförändring som presenterats i avsnitt 1.2 delvis in i den all-
männa diskurs om språk som är rådande i samhället. Det finns en mängd 
kanaler för språkvetare att föra ut denna språksyn. Eftersom intresset för 
dialekter är förhållandevis stort (se avsnitt 2.4.1) gäller detta inte minst just 
dialektologer. Inte sällan skrivs artiklar i framför allt lokalpressen om dialekt 
i det egna området, men också i riksmedier uppmärksammas språkfrågor 
med jämna mellanrum. Det finns också en rad väl spridda populärvetenskap-
liga kanaler, till exempel Språktidningen och radioprogrammet Språket 
(1997‒). Också till exempel teveserierna Värsta språket (2002‒2003) och 
Svenska dialektmysterier (2006, 2012) med Fredrik Lindström har förmodli-
gen i inte liten utsträckning bidragit till att visa lekmän på ett mer språk-
vetenskapligt synsätt. Jag menar därför att vi inte har någon grund att anta att 
lekmän skulle vara generellt omedvetna om hur språkvetare resonerar om de 
frågor avhandlingen behandlar.  

Att beskriva lekmän och språkvetare i ett kontinuum gör också att man 
kan synliggöra hur forskarna själva påverkas av den allmänna diskursen; 
varje språkforskare är också (och samtidigt) i ett folklingvistiskt perspektiv 
’folk’. Förmodligen är en professor i kodikologi inte den ideala deltagaren i 
en folklingvistisk undersökning om samhällets syn på bevarandet av hand-
skrifter, men det hindrar inte samma person från att vara lekman inom om-
råden där personen inte själv är specialist. Både språkvetare och övriga 
språkbrukare påverkas till exempel ständigt (genom bland annat utbildning 
och medier) att tänka på språket som en med tydliga ramar väldefinierad 
varietet som ska och kan läras in i sin helhet (se till exempel Gardner-
Chloros 1995:69). 
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2.6 Värdet av ett folklingvistiskt perspektiv 
Varför är det alls intressant att undersöka lekmäns uppfattningar om språk? 
Ur ett språkvetenskapligt perspektiv är detta inte självklart, eftersom det inte 
är säkert (eller kanske ens intressant ur ett folklingvistiskt perspektiv) att 
språkbrukarnas föreställningar har en motsvarighet i det faktiska språk-
bruket. Det är alltså inte säkert att dessa uppfattningar om språk hjälper oss 
vidare i studiet av språket som system, och det är inte heller ovanligt att de 
förhållanden som lekmän återger skiljer sig mer eller mindre från hur samma 
fenomen beskrivs av språkvetare. Icke desto mindre är dessa uppfattningar 
en del av hur människor konstruerar sin verklighet och förklarar språk som 
fenomen.  

För språkvetenskapen är lekmäns uppfattningar relevanta både för att de i 
sig själva är en del av den språkliga världen och för att de kan bidra till för-
ståelsen av språkförändringar och attitydförändringar (Preston 1999b:xxiv). 
Inom tillämpad språkvetenskap är det dessutom av största vikt att veta vad 
lekmän anser; det är närmast att likna vid hur viktigt det är för läkaren att 
känna till folkliga benämningar på sjukdomar. Också i undervisnings-
sammanhang är kunskap om de föreställningar som finns hos eleverna nöd-
vändiga. Flera studier, också mycket tidiga, betonar vikten av folk-
lingvistiska metoder för att identifiera språkgemenskaper. Dessutom är lek-
mäns uppfattningar en del av en grupps kultur och kan studeras i ett etno-
grafiskt/antropologiskt syfte.  

Undersökningar av enskilda språkdrags utbredning måste med nöd-
vändighet betraktas som ett ögonblicksutsnitt av verkligheten med ganska 
snävt fokus (något/några språkdrag). Erica J. Benson (2003:327) hävdar att 
det folklingvistiska perspektivet ger ett mer överskådligt resultat, som utgår 
från en helhetsbild i stället för från språkliga detaljer. På så vis menar hon, 
något tillspetsat, att folklingvistiken är oumbärlig för alla undersökningar 
som intresserar sig för språkliga gränser på ett eller annat sätt. Jag delar inte 
Bensons uppfattning att folklingvistiken är oumbärlig för all forskning om 
språkgränser, men håller med om att den tveklöst kan bidra till nya uppslag 
och en mer heltäckande bild (jfr Wikner 2014:134). 

Framför allt är dock lekmäns uppfattningar värda att undersöka i sin egen 
rätt, inte minst därför att de är en del av språket som socialt fenomen. 
Dessutom har dessa uppfattningar en annan bakgrund än de som kommer ur 
den ”skolade” språkvetenskapen, och kan därmed också ur ett annat perspek-
tiv peka på områden som blivit förbisedda i den akademiska traditionen. När 
det gäller till exempel dialektgränser har Johnstone (2004:78) upp-
märksammat att det finns en uppenbar risk för att det som för forskaren ver-
kar vara intressanta och viktiga variabler att fokusera på, inte nödvändigtvis 
överensstämmer med det som för språkbrukarna själva är typiskt för det 
undersökta området. Det folklingvistiska perspektivet berikar därmed språk-
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forskningen genom att säkerställa att de fenomen som undersöks också är de 
som av talarna själva uppfattas som relevanta. 

2.7 Sammanfattning 
Avhandlingen utgår från ett folklingvistiskt perspektiv, där avsikten är att 
studera lekmäns språkuppfattningar i vid betydelse. Genom att mer systema-
tiskt försöka förstå dessa uppfattningar har jag som mål att närma mig före-
ställningar om både språk och talarna av dessa språk i ett lokalt samman-
hang. I denna avhandling är framför allt lekmäns antaganden, värderingar 
och attityder aktuella. 

Lekmäns uppfattningar kan studeras ur ett antal infallsvinklar. Folk-
dialektologin behandlar lekmäns förhållande till dialekt och dialektal varia-
tion. En stor del av den folklingvistiskt inriktade forskning som bedrivits har 
handlat om just detta. I kapitlet har jag tagit upp en del tidigare forskning 
som berör liknande teman som denna undersökning. Det handlar framför allt 
om språkets potential att användas som medel för att skilja mellan olika 
grupper i samhället.  

För att studera språkets sociala betydelse är begreppen indexikal ord-
ningsföljd och registrering (den process som gör att ett register urskiljs inom 
ett språk och blir kulturellt och socialt erkänt) användbara. Genom dessa 
perspektiv fokuseras språkets sociala betydelse i stället för den språkliga 
formen. Sammantaget kan också konstateras att lekmäns intresse för dialek-
ter och språklig variation i allmänhet är stort. 

Ett folklingvistiskt perspektiv berikar språkvetenskapen genom att foku-
sera på språkets betydelse för människan som social varelse. Dessutom kan 
lekmäns uppfattningar sätta fokus på områden som förbisetts inom den 
språkvetenskapliga traditionen.  
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3 Metod- och materialbeskrivning  

I detta kapitel presenteras först det undersökta området (avsnitt 3.1), och där-
efter det material avhandlingen bygger på. För att kunna ge en bred bild av 
de uppfattningar som avhandlingen vill skildra har jag använt mig av flera 
olika typer av metoder. Förhoppningsvis kan de komplettera varandra genom 
att belysa syftet på olika sätt, och därmed också ge en större förståelse för de 
frågeställningar som ligger till grund för avhandlingen. 

Det folklingvistiska perspektivet innebär att jag i någon mån har för av-
sikt att undersöka ”folk” (även om jag inte använder det ordet, se avsnitt 
2.1). Det är tänkbart att formulera ett antal kriterier för prototypiskt folkliga 
personer, utifrån vilka forskaren sedan letar deltagare till sin undersökning. 
Men en sådan person kan knappast kallas representativ och min uppfattning 
är att en prototypiskt ”folklig” person knappast går att hitta i verkligheten. 
Den verkliga frågan blir i praktiken vem som är ”folk” nog för forskarens 
syften, då alla kanske inte är lika lämpliga som deltagare. Jag vill betona att 
jag inte betraktar undersökningens deltagare som representanter för ”folk”, 
och de har inte valts ut för att de utmärker sig som prototypiskt ”folkliga”. 
Deltagarna ska endast förstås som invånare i undersökningsområdet utan 
språkvetenskaplig utbildning. 

Undersökningen bygger primärt på ett antal gruppintervjuer (avsnitt 3.2), 
men också ett antal olika kvantitativa test som genomfördes bland 15-åring-
arna på de undersökta orterna (avsnitt 3.3) samt en kartritningsuppgift (av-
snitt 3.4). I kapitlet går jag igenom var och en av dessa olika typer av mate-
rial, först genom att kort redogöra för metoden och därefter genom att be-
skriva hur jag själv gått till väga vid materialinsamlandet.  

3.1 Undersökningsområdet 
I detta avsnitt presenteras först undersökningsområdet som helhet genom en 
historisk översikt och en genomgång av samhällsförhållandena idag. Däref-
ter ger jag en kortare introduktion till dialekt i området utifrån tidigare litte-
ratur. Genomgången fokuserar på traditionell dialekt, men jag berör också i 
mindre utsträckning nyare dialektdrag och talspråk idag. Denna del av av-
snittet ska inte ses som ett facit mot vilket resultatet av undersökningen 
kommer att jämföras, utan är endast till för att ge läsaren en uppfattning av 
hur talspråket i området tidigare har beskrivits i dialektologisk litteratur.  
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3.1.1 Norra Heby kommun 
Det undersökta området ligger i nordvästra Uppland, i Uppsala län. Den 
politiska, religiösa och i stor utsträckning också den akademiska makten i 
Sverige har sedan många hundra år varit koncentrerad till Stockholm-
Uppsala. Det aktuella området ligger därmed nära landets maktcentrum, men 
är också en jordbruksbygd med tydlig landsbygdskaraktär och relativt låg 
utbildningsnivå.  

De tre orter som undersöks är Harbo, Tärnsjö och Östervåla. Idag utgör de 
den norra delen av Heby kommun, och omfattar hälften av både kommunens 
yta och befolkningsmängd (sammanlagt omkring 6400 invånare). Orterna 
ligger ca 4−5 mil norr om Uppsala, som är den närmaste större staden. 
Mellan Harbo och Östervåla är det omkring 1 mil, medan det till Tärnsjö är 
1,5 mil från Östervåla och omkring 2 mil från Harbo. 

När jag hädanefter talar om närområdet, det egna området eller under-
sökningsområdet är det om inget annat anges dessa tre orter tillsammans som 
avses. Om jag talar om regionen handlar det om hela detta område och 
Uppsala (samt ofta också ytterligare ospecificerade platser). Regionen ska 
alltså inte förstås som Uppsala län eller ett på förhand definierat område. 

Östervåla är den största av de tre orterna. På orten fanns 2911 invånare 
andra kvartalet 2013. Där finns bland annat livsmedelsbutik, kiosk och café, 
en del mindre butiker och affärer samt viss samhällsservice som saknas på 
de andra orterna: högstadieskola, folktandvård, vårdcentral, bibliotek, del-
tidsöppet medborgarkontor, apotek och systembolag. Traditionellt förknip-
pas Östervåla med tillverkning av stolar, så kallade Östervålastolar. Idag 
finns på orten ett möbelmuseum, där stolarnas roll är framträdande. Också 
efter att stoltillverkningen i det närmaste upphört har Östervåla gjort sig känt 
som en företagartät ort (Götlind, Bergström & Haraldsson 2003), där bland 
annat kommunens största industri finns.  

I Tärnsjö, eller Nora som socknen tidigare hette (Tärnsjö är ett senare 
namn på tätorten, Wahlberg 1988:132) uppgick andra kvartalet 2013 till 
2133 personer. I Tärnsjö finns livsmedelsbutik och ett mindre antal affärer. 
Kommunal service finns i form av låg- och mellanstadieskola samt ett 
bibliotek. Vad Tärnsjö framför allt gjort sig känt för utanför närområdet är 
förmodligen den årliga mygginvasion som plågar befolkning och djur längs 
nedre Dalälven, något som också omtalats i rikstäckande medier.  

Harbo är den minsta av de tre orterna, i slutet av andra kvartalet 2013 
bodde där 1308 personer. I Harbo finns livsmedelsaffär och ett mindre antal 
butiker, men ingen kommunal service att tala om förutom låg- och mellan-
stadieskolan.  

Kartan i figur 5 ger en översikt av undersökningsområdet med större 
vägar utmärkta. Den största vägen är väg 56 som går mellan Heby och Valbo 
(Gävleborgs län) och passerar Tärnsjö. Den andra större vägen är väg 272 
som tar av från väg 56 norr om Tärnsjö samhälle och via Östervåla och 
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Harbo går till Uppsala. Vägen mellan Tärnsjö och Harbo samt den mellan 
Östervåla och Månkarbo (Tierps kommun) är mindre och också mindre tra-
fikerade. 

 
Figur 5. Karta över norra Heby kommun (Östervåla, Tärnsjö och Harbo) samt större 
vägar i närområdet (kartan ritad av Kristina Neumüller). 

Wahlberg (1988) har tidigare behandlat bebyggelsenamnen i området som 
under förhistorisk tid förefaller ha varit relativt glest befolkat. Flest för-
historiska bebyggelsenamn finns i Harbo socken (a.a.:IX). Befolkningen 
verkar ha ökat under medeltiden då den största mängden bebyggelsenamn 
tillkom. Under denna tid utgjorde de tre orterna tillsammans med Huddunge 
socken, som idag är kommunikativt och socialt närmare knutet till den södra 
kommundelen, Våla härad. År 1549 överfördes hela Våla härad tillsammans 
med flera andra områden längs Upplandsgränsen till vad som senare skulle 
komma att bli Västmanlands län (Söderhielm 1971:11). Kyrkoadministrativt 
fortsatte området att tillhöra Uppsala stift. 

De tre orterna indelades vid kommunreformen 1952 i Nora landskommun 
och Östervåla landskommun. I den senare ingick förutom Östervåla också 
Harbo. Än idag bildar de kyrkoadministrativt samma pastorat. Det är därför 
naturligt att dessa två orter också haft relativt goda inbördes relationer. 1971 
slogs de båda kommunerna, tillsammans med nuvarande södra kommun-
delen, ihop till Heby kommun. 

Mellan framför allt Östervåla och Tärnsjö finns gamla motsättningar, som 
bland annat kom i dagen inför kommunsammanslagningen 1971. Dessa be-
skrevs av Lundgren (1991:16‒17): 
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Det fanns en gammal tävlan mellan orterna som nu kom i dagen. Derby-
uppgörelserna i fotboll på 40-talet beskrevs till exempel som ”spanska tjur-
fäktningar”. Rädslan hos Noraborna för att de skulle hamna i ett slags bak-
vatten när industrierna expanderade i Östervåla, var påtaglig. Oron för en så-
dan utveckling förstärktes när Norabygden inte fick med någon enda ledamot 
i den nya kommunstyrelsens arbetsutskott, Östervåla däremot, fick in två.  

Denna maktkamp mellan de båda orterna är till viss grad fortfarande aktuell. 
Man påmindes senast om den i samband med beslutet att förlägga ett 
Systembolag till Östervåla, vilket möttes av högljudda protester från många i 
Tärnsjö.  

Enligt Isaacsson (1923:4) upplevde sig befolkningen i hela det område 
som idag utgör Heby kommun under första hälften av 1900-talet sedan länge 
som västmanlänningar och ”de ha stundom svårt att dölja sin förargelse över 
att man kan ifrågasätta detta”. I lokalmedia har dock under stora delar av 
1900-talet då och då rapporterats ett missnöje med länstillhörigheten i just 
Östervåla och Harbo.2 Isaacsons uppfattning kan grunda sig i att han var 
närmast bekant med den södra kommundelen. Att Våla härad kan ha haft 
starkare anknytning till Uppland tas också upp av Isaacsson själv. Han 
menar vidare att de tre orter som är aktuella i min undersökning på ett annat 
sätt än de övriga socknar han undersökte har varit i kontakt med uppländsk 
kultur, varför folkmålen och allmogekulturen skilde sig från den södra delen 
av kommunen (1923:15).  

En kommunal folkomröstning om länsbyte genomfördes 1998. Röst-
resultatet visade en tydlig delning av det undersökta området. Befolkningen i 
Harbo och Östervåla röstade med stor majoritet för länsbytet (92,5 % i 
Harbo respektive 81 % i Östervåla västra valdistrikt och 84,4 % i Östervåla 
östra). I Tärnsjö röstade samtidigt 70,1 % (tätorten) respektive 53,1 % 
(landsbygden) emot ett byte (Heby kommun, 1998). Efter folkomröstningen 
överflyttades kommunen 2007 från Västmanlands län till Uppsala län. 

Valresultatet vittnar om en tydlig känsla hos befolkningen i både Harbo 
och Östervåla av att ha varit en ”Upplandssocken i Västmanlands län” 
(Söderhielm 1971:3), medan denna känsla inte alls var lika framträdande i 
Tärnsjö. Socknarnas inställning till den administrativa indelningen kan för-
modas åtminstone delvis ha haft med kommunikationer och handel att göra, 
där Harbo och Östervåla fortfarande efter många hundra år var ekonomiskt 
och kommunikationsmässigt inriktade mot Uppsala (Elmersjö 1991:6).  

Östervåla fungerar idag som kommundelscentrum för den norra delen av 
Heby kommun. Inte minst finns i Östervåla en gemensam högstadieskola, till 
vilken ungdomar från Harbo och Tärnsjö pendlar. Klasserna är idag integ-
rerade, så att ungdomarna från de olika orterna går tillsammans, men var 
tidigare uppdelade med skilda klasser för varje ort. De flesta av de medel-

                                                 
2 Under ett besök i kommunens arkiv läste jag ett antal artiklar på temat i Uppsala Nya 
Tidning och Sala Allehanda. 
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ålders deltagarna i gruppintervjuerna (se avsnitt 3.2.1) gick i skolan under 
denna tid.  

De tre orterna lockar i viss utsträckning till sig nya invånare från region-
en. Jag har tyvärr endast tillgång till statistik från 2002 (Heby kommun, 
2002), men förutom det redan nämnda länsbytet menar jag att det inte finns 
några uppenbara skäl att tro att tendenserna skulle ha förändrats och siffrorna 
kan därför förmodligen i stort anses spegla också dagens situation. Inflytt-
ningen till området kom 2002 framför allt från Stockholms, Uppsala och 
Västmanlands län, i Tärnsjö men framför allt Östervåla också med ett 
mindre antal inflyttare från Gävleborgs län. Det kan konstateras att inflyt-
tarna från Västmanlands län framför allt sökte sig till Tärnsjö och Östervåla, 
med bara ett fåtal till Harbo, och tendensen för inflyttare från Stockholms län 
är densamma med en ännu större övervikt för Tärnsjö. Om man i stället ser 
på inflyttare från Uppsala län dominerar Harbo och Östervåla som inflytt-
ningsort, vilket i Harbos fall blir extra tydligt när man tar hänsyn till ortens 
mindre storlek. Detta illustrerar förmodligen de goda pendlingsmöjligheterna 
till Uppsala från just dessa båda orter. Också statistik från 2013 (Heby 
kommun, 2013) bekräftar bilden av att inflyttare från övriga Uppsala län i 
stor utsträckning flyttar till Harbo.  

Flyttningen från området följer 2002 i stort sett samma mönster (Heby 
kommun, 2002). Uppsala län dominerar som flyttmål i Harbo och Östervåla, 
medan Tärnsjöborna i betydligt större utsträckning flyttar till Västmanlands 
län (dit dock också Harbobor och Östervålabor flyttar i relativt stor utsträck-
ning). Till Stockholms län flyttar dock framför allt Östervålabor och 
Tärnsjöbor, från Tärnsjö ungefär lika många som flyttar till Uppsala län.  

I tabell 1 presenteras befolkningens åldersfördelning på de tre orterna. 
Uppgifterna beskriver förhållandet på orterna 2010 (Heby kommun, 2011).  

Tabell 1. Befolkningens åldersfördelning i Harbo, Tärnsjö och Östervåla (2010). 

Ort >5 år 6‒24 år 25‒64 år 65< 

Harbo 7 % 27 % 50 % 17 %
Tärnsjö 5 % 23 % 48 % 24 %
Östervåla 5 % 24 % 48 % 23 % 

Det är tydligt att de tre orterna har relativt likartad befolkningssamman-
sättning. Den ort som avviker något från de andra är Harbo, där befolk-
ningen generellt är något yngre och särskilt i gruppen 65 år och äldre är 
mindre än på de andra båda orterna. Detta har förmodligen flera orsaker. 
Dels gör Harbos läge närmare Uppsala att orten i större utsträckning är at-
traktiv för pendlare, dels har Harbo inget äldreboende eller liknande service-
bostäder, och Harbobor med behov av sådan service måste därför lämna 
orten. 
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I tabell 2 presenteras befolkningens arbetspendling. Uppsala län ska i ta-
bellen förstås som det egna länet utanför den egna kommunen. Märk att 
Uppsala också ingår i Uppsala län, precis som den egna orten ingår i hela 
kommunen, varför raderna inte kan summeras till 100 %. Under ”Inom Heby 
kommun” redovisas arbetskraft sysselsatt inom kommunen.  

Tabell 2. Arbetspendling i regionen (2011). 

 Uppsala Uppsala 
län 

Stock-
holms 
län 

Västman-
lands 
län

Gävle-
borgs 
län 

Inom 
orten 

Inom 
Heby 
kommun 

Övriga 
områden 

Harbo 44 % 45 % 7 % 2 % 0 % 25 % 44 % 2 % 
Tärnsjö 14 % 16 % 8 % 9 % 3 % 38 % 62 % 0 % 
Österv. 28 % 32 % 5 % 2 % 2 % 38 % 57 % 3 % 

Av tabell 2 framgår att de tre orterna vad gäller arbetspendling i regionen 
uppvisar delvis olika mönster. Harbo utmärker sig som den ort där pend-
lingen till Uppsala är störst (44 %) samtidigt som den andel som jobbar inom 
den egna orten eller i övriga Heby kommun är minst (44 %). Motsatt förhål-
lande råder i Tärnsjö, där endast 14 % arbetar i Uppsala och 62 % på egna 
orten eller i övriga kommunen. Östervåla intar en mellanställning, med un-
gefär lika många lokalt anställda som Tärnsjö men större andel pendling till 
Uppsala. Detta kan förmodligen i Östervålas fall förklaras med ortens funk-
tion som kommundelscentrum.  

Från Harbo och Tärnsjö pendlar knappt 10 % till Stockholms län, medan 
motsvarande siffra för Östervåla endast är 5 %. I övrigt utmärker sig Tärnsjö 
och Östervåla genom att en mindre del av arbetskraften arbetar i Gävleborgs 
län (här är Harbos siffra 0), och Tärnsjö genom att betydligt fler pendlar till 
Västmanlands län än man gör från Harbo och Östervåla. 

De mönster som framkommer i tabellen stöder det allmänna intrycket att 
Harbo är tämligen ensidigt inriktat söderut, Östervåla söderut men också 
österut (närmare 4 % arbetar i Tierp). Tärnsjö utmärker sig som den ort där 
kontakterna med Västmanland är starkast. Däremot är skillnaderna norrut 
inte stora mellan Östervåla och Tärnsjö. 

Som framgått av denna genomgång är de tre undersökningsorterna nära 
förbundna både historiskt och administrativt. Det finns också en tydlig 
känsla av gemenskap på så sätt att man uppfattar området som en i vissa 
sammanhang sammanhållen enhet. I kapitel 4 ger jag en närmare översikt 
över hur deltagarna själva ser på förhållandet mellan orterna.  

3.1.2 Översiktlig beskrivning av dialekt i området  
I det här avsnittet redogör jag kort för dialekten i det undersökta området så 
som den tidigare beskrivits i vetenskaplig litteratur. Detta betyder att be-
skrivningen till stor del handlar om den dialekt som talades omkring sekel-
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skiftet 1900 och bara i liten utsträckning om det talspråk som förekommer i 
området idag. För den som är intresserad av enskilda språkdrag eller en mer 
detaljerad beskrivning av dialekt i Uppland rekommenderar jag Källskog 
1993. De dialektdrag som tas upp i denna översikt ska endast betraktas som 
exempel, och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av dialekten. Då 
enskilda dialektdrag bara i mycket liten utsträckning undersöks i avhand-
lingen är också antalet exempel begränsat till några få. Syftet med framställ-
ningen är endast att ge läsaren en schematisk bild av hur dialekt i under-
sökningsområdet tidigare uppfattats och beskrivits. 

Dialekten hör till det som brukar kallas de uppsvenska målen i sveamåls-
området (Wessén 1960:30). De uppsvenska målen karaktäriseras enligt 
Wessén allmänt av att i jämförelse med sydligare dialekter vara jämförelse-
vis konservativa, särskilt vad gäller fonologin. Novationer i sveamåls-
området har på det stora hela slagit igenom också i skriftspråket (jfr avsnitt 
1.1), vilket dock oftast inte gäller mer begränsat uppsvenska novationer 
(a.a.:35‒36).  

Även om området ligger i Uppland och därmed förknippas med de upp-
svenska mål som Wessen betraktade som sveamålens kärna delar dialekten 
många drag med norrländska mål (jfr Karl-Hampus Dahlstedt 1971:10). 
Flera isoglosser går till exempel strax söder om undersökningsområdet. 
Hesselman (1905:4) beskriver hur tidigare forskare geografiskt skilt mellan 
uppländska och norrländska vid Dalälven, det vill säga delvis längs Tärnsjö 
sockens gräns. Hesselman menar dock att detta tycks förhastat, då en skar-
pare nord-sydlig språklig gräns går längre norrut. Enligt Hesselman har dia-
lekt i Gästrikland nära samband med dialekterna i just västra Uppland, och 
han går så långt som att hävda att det knappt finns några norrländska dia-
lektgrupper som är så norrländska som uppländskan. Påståendet kan förmod-
ligen delvis förstås som Hesselmans försök att rädda uppländskan från tidi-
gare beskrivningar som ”en viss slätstruken enformighet och fattigdom, be-
roende på en långt gången formernas afslipning och förfall, i saknad af såväl 
de sydsvenska som särskildt de norrländska målens specifika egenheter” 
(a.a.:5, 12). 

Exempel på ett dialektdrag som traditionellt funnits både i det aktuella 
området och i norrländska mål är pronomenet hä i stället för det. Detta för-
knippas allmänt med norrländska dialekter, men har förr varit utbrett betyd-
ligt längre söderut än vi idag föreställer oss. Reinhammar (1975:142) menar 
till exempel att pronomenet tidigare bör ha haft fäste i Uppland men att hä 
genom påverkan av dialekter söderifrån och från Stockholm (liksom från 
standardspråket) trängts tillbaka (a.a.:186), något som också gäller andra 
drag som numera förknippas huvudsakligen med Norrland. Dialekterna i 
nordvästra Uppland har till exempel också haft så kallad norrländsk för-
mjukning (ryggen > ryddjin). 

Många av de dialektdrag som beskrivs som typiska för sveamålen är alltså 
inte unika för dessa utan återfinns i ett större område. I Källskog 1993 be-
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skrivs det uppländska dialektområdet som heterogent, där gemensamma drag 
för alla dialekter i landskapet är sällsynta men där de olika delarna har 
mycket gemensamt med angränsande dialekter utanför landskapet.  

Ett dialektdrag som blivit starkt förknippat med bland annat uppländska 
dialekter är en relativt vanlig övergång av svaga verb med /y/ i stammen (till 
exempel trycka, rycka och byta) till att böjas i analogi med starka verb som 
till exempel flyga och frysa (Källskog 1993:92). Samma mönster följer verb 
som klippa och kliva (där /i/ i dialekterna övergått till /y/) med påföljd att 
preteritumformer som tröck, böt och klöpp är utbredda). Ett annat exempel 
på ett dialektalt drag som varit vanligt i det undersökta området är att vissa 
substantiv fått bestämd pluralform -ren i stället för -erna. Detta har före-
kommit relativt allmänt i ord som till exempel föttren, händren och tändren.  

Om folkmålen i Våla härad, det vill säga det aktuella området och 
Huddunge socken, menar Isaacsson (1923:25) att de står närmare ”den 
egentliga uppländskan så som den talas i landskapets norra och mellersta 
delar” än resten av hans undersökningsområde (som bestod av övriga delar 
av det som idag är Heby kommun). Han anser också att dialekten i detta 
område på grund av sämre kommunikationer är ålderdomligare än i den 
södra delen av hans undersökningsområde. Att passera gränsen till Harbo 
eller Tärnsjö från Huddunge gjorde enligt Isaacsson (a.a.:27) att man ”genast 
fick en känsla av att man kommit in i ett nytt dialektområde”. Under sina 
resor hade Isaacsson dock förstått att dialekten i Huddunge tidigare stått 
Harbo socken språkligt närmare än vid tiden för hans fältstudie, då man där 
hävdade att man inte längre ansåg sig ”bryta på harbomål” och numera 
skämtade med Harboborna om deras uttal. Isaacsson gjorde uppteckningar 
på alla mina tre undersökningsorter och beskriver inga direkta språkliga 
skillnader mellan dem. För en kortare genomgång av traditionella dialekt-
drag i Våla härad hänvisar jag till Isaacssons avhandling (Isaacsson 
1923:28‒29, passim). 

På senare år har Wenner (2010) undersökt sammanfallet mellan kort /u/ 
och /ø:/ i Uppland. Detta sammanfall betraktas ofta som ett ungt drag som 
spridits från Stockholm, men kan enligt henne också ses som en typ av 
naturlig ljudutveckling. En av de platser hon undersökte var Östervåla. 
Också där tyder resultatet på att sammanfallet blir vanligare i yngre genera-
tioner (Wenner 2010:127‒128). 

Ordförrådet aktualiseras ofta i de gruppintervjuer som jag genomfört och i 
stor utsträckning bygger undersökningen på. Någon mer omfattande översikt 
över det dialektala ordförrådet i det aktuella området låter sig av naturliga 
skäl inte göras här. I resultatkapitlen framkommer på olika platser exempel 
på dialektord från området.  

Dialekternas syntax är relativt dåligt utforskad. Detta beror förmodligen 
både på svårigheter att få ett överskådligt material och ett visst mått av oin-
tresse från traditionella dialektologer. Ett mellansvenskt uttryckssätt som fått 
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viss uppmärksamhet är konstruktionen jag har bilen står på gatan i stället 
för jag har bilen stående på gatan (Nordberg 1977).  

På senare år har ett antal dialektstudier fokuserat på hur dialekt kommodi-
fieras och används för att skapa ett mervärde till exempel genom att för-
medla autenticitet (se till exempel Johnstone 2009, 2014, Scheuer, Monka & 
Maegaard 2015). Sådan kommodifiering förekommer inte i undersöknings-
området, men det är värt att nämna att det förekommer bygdespel som delvis 
marknadsförs genom dialekt och även ett mindre antal skrifter om dialekt 
utgivna av och till försäljning genom hembygdsföreningar.  

När texten behandlar talspråk som bara anses aktuellt för en av orterna 
benämns dialekten harbomål, noramål och vålamål. Jag är medveten om att 
socknar och sockenmål för tankarna till dialekt som inte är aktuell på någon 
av orterna idag och förmodligen inte heller är aktuell för alla deltagare. Be-
nämningarna används dock också i hög utsträckning av deltagarna själva (se 
avsnitt 7.2.1). 

3.2 Gruppintervjuer  
En utgångspunkt för avhandlingsprojektet var från början att genomföra 
kvalitativa intervjuer i någon form. I intervjuer finns möjligheter till längre 
resonemang, något jag menar är mycket viktigt för att deltagarna ska hinna 
utveckla sin kunskap om temat. Pearce (2012:7) betonar att lekmän, om de 
får tid på sig, ofta uppvisar en mycket hög lingvistisk medvetenhet. Under-
förstått menar han att en del av kritiken mot de uppgifter som lekmän lämnar 
kan handla om att metoderna för insamling ofta bygger på snabba responser 
där den tillfrågade inte alltid haft möjlighet att reflektera och förklara sin 
ståndpunkt (jfr också Røsstad 2008:28). I en kvalitativ intervju finns också 
möjlighet för den intervjuade att lyfta teman som forskaren inte visste var 
relevanta. 

En delvis viktig invändning mot att använda intervjuer i detta samman-
hang är om det verkligen går att förutsätta kunskap om ämnen som den 
intervjuade leds in i (genom intervjufrågor). Denna kritik liknar med andra 
ord de invändningar som ibland riktas mot masktest och liknande attitydtest, 
där frågan är om det alls finns bestående attityder som inte förändras 
(McKenzie & Osthus 2011:111). Men det finns ingen anledning att betrakta 
folklingvistiska uppfattningar som något statiskt. I stället speglar de dyna-
miska processer och hur lekmän förstår sin värld vid en given tidpunkt. Även 
om detta sker i intervjuögonblicket är min uppfattning att svaren ger värde-
full inblick i hur personen strukturerar och upplever sin verklighet. Jag 
menar dessutom att intervjuernas teman förmodligen inte var obekanta för 
deltagarna (se avsnitt 2.4.1 och 2.5).  

Gruppintervjuer började användas i början av 1900-talet, och från om-
kring mitten av seklet användes de flitigt som metod inom kvalitativ forsk-
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ning. De är nu en etablerad form av kvalitativ forskningsmetod (jfr Stewart, 
Shamdasani & Rook 2007:1ff.). För denna undersökning bedömde jag att 
intervjuer i grupp var att föredra framför intervjuer med enskilda deltagare, 
eftersom gruppintervjuer minskar pressen på varje enskild deltagare. I en 
gruppintervju kan deltagarna hjälpa varandra framåt i ett ämne som antag-
ligen inte diskuteras varje dag och på så vis precisera diskussionen. Detta 
upplevde jag var särskilt viktigt då jag misstänkte att de enskilda deltagarna 
skulle ha olika lätt att samtala om intervjuns teman (jfr Preston 1996:40–41). 
I en gruppintervju är det också möjligt för intervjuaren att vara mindre aktiv, 
och snarare introducera ämnen än styra diskussionen. Detta gör att deltagar-
na lättare själva kan föra in samtalet på för dem relevanta aspekter.  

Något jag också menar är positivt med gruppintervjuer är att det i en 
grupp finns en viss social kontroll; då jag ville ta upp ämnen som inte disku-
teras dagligen finns alltid en risk att jag, om jag pressade deltagarna med 
mina frågor, skulle få mer gissningsartade svar. I en grupp finns möjligheter 
för deltagarna att själva uppmärksamma avvikande åsikter, som kan disku-
teras och redas ut inom gruppen. Detta hände också vid flera tillfällen. En 
positiv aspekt av gruppintervjuer är därför det sociala sammanhang som de 
skapar (jfr avsnitt 3.2.4). Då metoden ofta syftar till att uppmuntra dis-
kussion mellan deltagarna är det värdefullt att de flesta är bekanta med akti-
viteten (samtal i grupp) från andra sammanhang. Detta gör att de kan dra 
nytta av tidigare erfarenheter, trots att deltagarna kanske inte tidigare varit 
med i just gruppintervjuer (Myers 2004:111). 

3.2.1 Deltagarna  
Gruppintervjuerna genomfördes under perioden september 2011–juni 2012. 
Alla intervjuerna spelades in och har sedan grovtranskriberats av mig. Den 
sammanlagda inspelningstiden uppgår till omkring 7,5 timmar. Intervjuerna 
med de vuxna deltagarna varade i omkring 1 h, vid något tillfälle upp emot 
1,5 h. Intervjuerna med ungdomarna varade mellan 25 och 40 minuter. 

För att i möjligaste mån spegla befolkningen valde jag att genomföra 
gruppintervjuerna med tre åldersgrupper per ort. Grupper som är relativt 
homogena (till exempel vad gäller ålder, kön och social status) fungerar ofta 
bättre än andra konstellationer, delvis som ett resultat av att själva intervjun 
då har bättre förutsättningar att bli en positiv upplevelse för deltagarna 
(Stewart, Shamdasani & Rook 2007:10‒11). Målet var därför att samla fem 
personer i tre åldersgrupper från var och en av orterna, sammanlagt 45 per-
soner (15 per ort). Deltagarna skulle vara uppvuxna på den aktuella orten 
och bosatta där nu. Detta bedömdes som viktigt då jag ville att deltagarna 
skulle ha tillgång till traditionen och berättelsen om dialekten (jfr Bucholtz 
2003:404). Däremot ställde jag inga krav på att de skulle ha varit bosatta på 
orten hela livet. 
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De ålderskategorier som valdes ut var ålderspensionärer (65+), medel-
ålders (omkring 40 år) och elever ur årskurs 9 (15 år). Tanken var att det 
skulle skilja omkring 25 år i ålder mellan de olika grupperna, så att de kunde 
antas ha olika erfarenheter. I grupperna ingick både män och kvinnor, något 
som dock inte berörs i analysen. I texten refereras grupperna ofta till med 
första bokstaven i ortnamnet och deltagarnas ungefärliga ålder. H15 innebär 
därmed ungdomsgruppen från Harbo, T65 är de äldsta deltagarna från 
Tärnsjö och så vidare. I avhandlingen har deltagarna getts fingerade namn 
som börjar med samma bokstav som deras bostadsort. På grund av svårig-
heter att hitta på namn som börjar med <Ö> har deltagarna från Östervåla i 
stället namn på <V> (Östervåla kallas allmänt Våla). ”J” i de transkriptioner 
som senare följer är jag själv.  

I tabell 3 ges en översikt över de äldsta deltagarna i gruppintervjuerna, 
uppställda efter bostadsort. 

Tabell 3. Översikt över deltagare, 65+. 

ID Kön Utbildning Yrke Bostadsort 

Holger M Folkskola Lantbrukare Harbo
Hulda K Folkskola Barnomsorg Harbo
Henning M Folkskola Egenföretagare Harbo
Hilma K Realskola Lantbrukare Harbo
Hedvig K – – Harbo
Tekla K Folkskola Lantbrukare Tärnsjö
Torgny M – Mångsysslare Tärnsjö
Teodor M Lantbruksskola Lantbrukare Tärnsjö
Turid K Folkskola Lantbrukare Tärnsjö
Tyra K Folkskola Lantbrukare Tärnsjö
Valborg K Folkskola Lantbrukare m.m. Östervåla
Valter M Lantbruksskola Lantbrukare, företagare Östervåla
Vera K Realskola Barnomsorg m.m. Östervåla
Vilgot M Folkskola Lagerarbetare Östervåla
Viola K – Postanställd Östervåla

Den äldre gruppen deltagarna bestod av ålderspensionärer som växt upp och 
var bosatta på någon av de tre orterna. Detta förhållandevis öppna ålders-
kriterium fick till följd att deltagarnas ålder skilde sig åt ganska mycket; 
mellan den yngsta och den äldsta deltagaren är det 19 år. Medelåldern för 
grupperna skiljer sig därför åt: 74 år (Harbo och Östervåla) och 79 år 
(Tärnsjö). Åldersvariationen är störst i Harbo och Tärnsjö, och relativt liten i 
Östervålagruppen. Detta får förstås till följd att man kan ifrågasätta om de 
äldsta grupperna är att betrakta som homogena (jfr ovan). Jag menar dock att 
deltagarna i dessa grupper själva i stort verkade betrakta sig som jämnåriga 
genom att på sätt och vis identifiera sig som ”de äldre” på orten. 

Könsfördelningen i grupperna med äldre deltagare var likadan vid alla 
tillfällen, tre kvinnor och två män. Ingen av deltagarna i de äldre grupperna 
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hade bott någon längre tid på annan ort än uppväxtorten/bostadsorten, för-
utom Teodor som flyttade till Tärnsjö först i skolåldern från en närliggande 
ort. Flera av deltagarna har under kortare perioder bott på annan ort, bland 
annat för militärtjänst, skolgång och liknande. Utmärkande är dock att ingen 
av deltagarna arbetat utanför det aktuella området, de flesta har dessutom 
arbetat på den egna bostadsorten.  

En av de äldsta deltagarna, Hedvig, har inte lämnat några uppgifter om 
utbildning och yrke. De övriga har i allmänhet angett att de gått folkskola, 
och eventuellt också deltagit i olika typer av kurser, till exempel studie-
cirklar, utöver det. Många av deltagarna har arbetat inom lantbruk, men i alla 
grupper finns också någon eller några med andra yrken, till exempel inom 
barnomsorg på posten eller som egenföretagare.  

I tabell 4 presenteras grupperna med medelålders deltagare.  

Tabell 4. Översikt över deltagare, omkring 40 år. 

ID Kön Utbildning Yrke Bostadsort 

Håkan M Yrkesförberedande Snickare Harbo
Harald M Yrkesförberedande Grävmaskinist Harbo
Helen K Yrkesförberedande Undersköterska Harbo
Hillevi K Yrkesförberedande Administratör Harbo
Tanja K Yrkesförberedande Egenföretagare Tärnsjö
Tina K Yrkesförberedande Barnskötare Tärnsjö
Tony M Yrkesförberedande Snickeriarbetare Tärnsjö
Tomas M Akademisk examen Produktvecklare m.m. Tärnsjö
Tobias M Yrkesförberedande Skogsmaskinförare Tärnsjö
Viktor M Yrkesförberedande Projektledare Östervåla
Vivian K Akademisk examen Ekonomiassistent Östervåla
Vilhelm M Yrkesförberedande Ingenjör Östervåla
Viveka K Yrkesförberedande Arbetsledare Östervåla
Volmar M Yrkesförberedande Elektriker Östervåla 

Grupperna med medelålders deltagare bestod av 14 personer som vuxit upp 
på någon av de tre orterna och nu var bosatta där. En av deltagarna bodde 
vid intervjun i en stad i närheten, men tillbringade sin mesta tid på orten och 
planerade inom kort att flytta tillbaka permanent. Till skillnad från den äldre 
gruppen fanns i denna åldersgrupp ett mindre antal deltagare (Hillevi, Tomas 
och Vivian) som bott längre perioder i Uppsala eller Stockholmsområdet.  

Precis som i de äldre grupperna var könsfördelningen jämn, i Östervåla 
och Tärnsjö var fördelningen tre män och två kvinnor vid varje tillfälle 
medan gruppen i Harbo bestod av två män och två kvinnor. 
Åldersspridningen i grupperna med deltagare i medelåldern var mindre än i 
grupperna med äldre deltagare (7 år). Medelåldern i grupperna blev därför 
relativt jämn, 40 år (Harbo och Tärnsjö) och 41 år (Östervåla).   

Den lägsta utbildningsnivån var två års gymnasiestudier, och till över-
vägande del har deltagarna studerat yrkesinriktade program under sin gym-
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nasietid. Två av dem har läst på högskolenivå. I motsats till den äldre grup-
pen finns ingen bland de medelålders som arbetar inom jordbruk, i stället 
dominerar hantverksyrken (främst bland männen). De flesta deltagarna i 
denna åldersgrupp arbetar utanför det egna området, framför allt i Uppsala. 

I tabell 5 presenteras en översikt över de 15-åriga deltagarna. 

Tabell 5. Översikt över deltagare, 15 år. 

ID Kön Sökt gymnasieprogram Bostadsort 

Hampus M Studieförberedande Harbo
Hanna K Yrkesförberedande Harbo
Hedda K Yrkesförberedande Harbo
Holly K Studieförberedande Harbo
Hugo M Studieförberedande Harbo
Terese K Yrkesförberedande Tärnsjö
Tilda K Studieförberedande Tärnsjö
Tim M Studieförberedande Tärnsjö
Titti K Studieförberedande Tärnsjö
Tove K Studieförberedande Tärnsjö
Vilma K Studieförberedande Östervåla
Veronika K Yrkesförberedande Östervåla
Vendela K Yrkesförberedande Östervåla
Vega K Yrkesförberedande Östervåla
Valentina K Yrkesförberedande Östervåla 

I de yngsta grupper var åldersfördelningen av naturliga skäl mycket jämn, 
alla deltagarna var 15 år förutom en person i gruppen från Harbo som var 16 
år gammal. Som jag tidigare nämnt rådde inte samma balans i fråga om 
könsfördelningen. Gruppen från Östervåla bestod av bara flickor, gruppen 
från Tärnsjö av fyra flickor och en pojke, och gruppen från Harbo av tre 
flickor och två pojkar. Alla ungdomarna har för avsikt att studera vidare på 
gymnasiet läsåret efter, alla utom en i Uppsala. Fördelningen mellan yrkes-
inriktade och studieinriktade program är ganska jämn, dock med övervikt 
mot studieförberedande program. 

Att V15 blev en grupp med enbart flickor gjorde att det i efterhand bara i 
undantagsfall gick att höra vem som var vem. Tyvärr innebär det att det inte 
heller går att avgöra vem som säger vad, och utdragen från denna intervju 
ser därför något märkliga ut då inga fingerade namn återges. Eftersom jag 
inte analyserar enskilda deltagares utsagor menar jag att detta inte har någon 
större betydelse, men det hade förstås varit önskvärt att kunna lyfta fram 
enskilda deltagare också i denna intervju.  

De vuxna deltagarna kom jag i kontakt med via vänners och släktingars 
bekanta, men också vid några tillfällen genom föreningar och personliga 
kontakter. Jag kände inte någon av deltagarna närmare personligen, men var 
bekant med flera i den äldre gruppen från Harbo. Deltagarna i varje intervju 
var sedan tidigare bekanta med varandra, i flera fall också vänner. Vid några 
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tillfällen var några av deltagarna också släkt med varandra. Mitt mål var 
dock inte på förhand att samla personer som umgicks till vardags. Att det 
ibland ändå blev så har snarast med orternas folkmängd och deltagarnas 
likhet i ålder att göra, och jag tror inte att det hade någon praktisk betydelse.  

Deltagarna i de yngre grupperna kom jag i kontakt med via en kontakt-
person på Östervåla skola. Ungdomarna fick anmäla sig frivilligt till sin 
lärare, som upplyste dem om intervjuns syfte och att den skulle komma att 
spelas in. Att deltagande helt byggde på att eleverna själva anmälde sitt in-
tresse för att delta gjorde att den yngre gruppen från Östervåla (V15) endast 
består av flickor, och att det i Tärnsjögruppen (T15) bara finns en pojke. Då 
könsskillnader inte studeras särskilt är detta dock av mindre betydelse. Elev-
erna fick var sin biobiljett som tack för sin medverkan. De vuxna deltagarna 
kompenserades inte på något motsvarande sätt. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de olika åldersgrupperna 
inom sig är relativt homogena, men att de skiljer sig från varandra. Främst 
beror detta på att åldersgrupperna följer en allmän förändring i samhället, där 
fler och fler går längre utbildningar och färre och färre sysselsätts lokalt och 
inom jordbruket. Detta innebär samtidigt att deltagarna har olika erfarenhet 
av formell utbildning i språk. När de äldsta deltagarna gick i skolan var det 
till exempel inte självklart att studera främmande språk, idag läser de flesta 
förutom engelska också ytterligare något främmande språk. Undervisningen 
i svenska har förmodligen också förändrats en hel del. 

3.2.2 Intervjuns upplägg  
Målet med gruppintervjuerna var att genomföra en halvstrukturerad intervju 
som uppmuntrade till diskussion runt de frågor som togs upp. Detta funge-
rade på det stora hela bra i grupperna med vuxna deltagare. Ungdomarna 
hade av olika skäl inte lika mycket att berätta som de vuxna, och det är möj-
ligt att en mer strukturerad intervju med någon typ av material att ta ut-
gångspunkt i hade fungerat bättre för att stimulera till diskussion.  

Intervjun inleddes med allmänna frågor om orten och ortsandan. Därefter 
berördes relationen mellan den egna orten och dels städer i omgivningen, 
dels de båda grannorterna. Efter en kartritningsuppgift (se 3.4) styrdes inter-
vjun över till att handla om dialekt och standardspråk. Först efterfrågade jag 
typiska drag för dialekten på den egna bostadsorten, och förhörde mig om 
vilka deltagarna uppfattade som dialekttalare och i vilken utsträckning de 
själva ansåg sig tala dialekt. Därefter ledde jag in samtalet på hur deltagarna 
upplevt att dialekten förändrats, och huruvida de själva ansåg sig medvetet 
ha förändrat något i sitt språk. Mot slutet av intervjun tog jag upp vilka skill-
nader de uppfattade mellan rikssvenska och dialekt, och var de tyckte att 
standardsvenska talas. I det sammanhanget efterfrågade jag också deltagar-
nas egna erfarenheter av att tala mer eller mindre standardspråkligt. Inter-
vjuns avslutande del fokuserade på närområdet, och inleddes med en öppen 
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fråga om var deltagarna ansåg att språket var likadant som på den egna 
orten. Därefter frågade jag efter skillnader mellan undersökningsorterna. 
Min avsikt var att ställa frågorna på liknande sätt i alla grupper, men bero-
ende på de svar som gavs skiljer sig förstås min inblandning som intervju-
ledare kraftigt mellan de olika intervjuerna. Trots att min intention var att ta 
upp samma teman i alla intervjuer gjorde situationen att intervjuerna i prak-
tiken ändå ser lite olika ut. Exakt samma frågeställningar återkom inte i alla 
grupper. I fråga om intervjuns och frågornas struktur har jag inspirerats av 
Krueger 1998.  

Jag undvek i möjligaste mån att medvetet under intervjuernas gång tala 
om dialekt utöver då ordet förekom i frågor. Detta för att man ofta funnit att 
ordet inte uppfattas som neutralt i kontexten (se till exempel Evans 2011). På 
det stora hela taget uppfattar jag det som att samtalen i intervjuerna flöt på 
bra, och jag tror inte att det hände vid något stort antal tillfällen att vi talade 
förbi varandra. Samtidigt är det viktigt att vara uppmärksam på vad del-
tagarna egentligen svarar på, och vara öppen för att det är först i deltagarnas 
svar man upptäcker vad man som intervjuare egentligen har frågat om. I 
analysen av intervjuerna blir det därmed viktigt att vara uppmärksam på om 
frågan uppfattats som man avsåg. 

3.2.3 Intervjusituationen  
Intervjuerna med de vuxna deltagarna genomfördes på olika platser på den 
aktuella orten. För att inte deltagarna skulle påverkas av platsen (till exempel 
genom att den allmänt förknippas med en speciell aktivitet) försökte jag hitta 
så neutrala lokaler som möjligt. Då inget av samhällena är stort nog att ha 
flera allmänna lokaler var detta inte alltid möjligt. Intervjuerna utfördes 
bland annat på bibliotek, hembygdsgårdar och vid ett tillfälle i ett privat 
hem. Hemmiljön uppfattades förmodligen inte som en neutral plats av del-
tagarna, men mitt intryck är inte att detta påverkade intervjuns resultat. 
Gruppintervjuerna med 15-åringarna genomfördes under skoltid i ett mindre 
grupprum på Östervåla skola. Själva rummet låg bredvid ett uppehållsrum 
där andra elever hade rast, vilket gjorde att vissa av deltagarna i intervjun då 
och då stördes av ljud utifrån. På det stora hela fungerade dock lokalen bra. 
Överlag menar jag att kvaliteten på inspelningarna från intervjuerna är god, 
och att transkribera intervjuerna var därför oftast relativt okomplicerat. Vid 
något tillfälle visade det sig att lokalen var mindre lämplig eftersom ljudet 
blev otydligt eller ljud från närliggande rum någon gång kan höras på in-
spelningen.  

För att få deltagarna att känna sig väl till mods inledde jag varje intervju 
med kortare frågor om dem själva och orten de bodde på. Ibland märktes 
redan i intervjuns början att deltagarna var väl medvetna om intervjuns syfte 
och var fokuserade på detta, till exempel genom att innan jag inlett börja tala 
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om dialektdrag. Att intervjuns tema var dialekt och språk visste de på för-
hand. 

Något som är utmärkande för samtliga intervjuer, om än i mindre ut-
sträckning för de yngsta deltagarna, är en utpräglad vilja att nå konsensus 
inom gruppen. Jag uppfattar det som att deltagarna i grupperna i mångt och 
mycket samarbetar med varandra för att komma fram till ett gemensamt svar 
på den fråga jag ställt. Detta innebär att det relativt sällan förekommer att 
deltagarna framställer det som att de har olika åsikter eller uppfattningar, i 
stället modifierar man och diskuterar tills man kommit fram till något som 
de flesta menar är rätt. Av det drar jag slutsatsen att det, med några enstaka 
undantag, knappast är meningsfullt att analysera enskilda individers uppfatt-
ningar. I stället fokuserar jag på det jag tolkar som gruppens gemensamma 
resonemang, även om meningsskiljaktigheterna naturligtvis i många fall 
också är värda att lyfta fram. 

Att intervjun skulle spelas in informerade jag om redan i det inledande 
telefonsamtalet med deltagarna, och de yngsta deltagarna informerades av 
den lärare som rekryterade dem till intervjun. Inspelningsapparaten placera-
des också väl synligt på bordet. Ingen av deltagarna verkade öppet obekväm 
med detta men att samtalet spelades in refereras ändå till vid ett flertal till-
fällen, särskilt i början av intervjuerna. I exempel 1 uttrycker Torgny och 
Teodor (T65) oro för att inspelningsapparaten ska göra att samtalet avstan-
nar.  

Exempel 1. Nu blir det nog tyst (T65). 

1 Torgny: Nu blir det nog tyst när du har på den där 
2 J: Ja 
3 Teodor: Ja törs man inte säga någonting 
4 J: Man vet aldrig vad som kan användas emot en 
5 Allmänt: SKRATT 

När samtalet kommer in på antingen inspelningsapparaten eller situationen 
som forskningsintervju generellt, kan jag i efterhand se att jag ofta, som i 
exempel 1, reagerade genom att skämta och på så vis försöka normalisera 
och avdramatisera. I exempel 2 syns hur denna strategi också kunde 
användas av deltagarna själva. Utdraget handlar om hur jag samlar in 
bakgrundsuppgifter och om den kartritningsuppgift (se avsnitt 3.4) som 
genomfördes under intervjun. Precis som i exemplet ovan är det jag som 
genom att likna mig själv vid en skolfröken (rad 2−3) sätter tonen. 
Deltagarna svarar genom att på olika sätt orientera sig mot en skolsituation. 
På rad 12 kommenterar Volmar det faktum att jag berättat att deltagandet 
sker anonymt, och därefter skämtar jag och Viktor om hur denna anonymitet 
kan komma att se ut i praktiken.  

Exempel 2. Vinka fint nu (V40). 

1 Vivian: Ska du ha in dem 
2 J: Japp. Man känner sig nästan lite som en fröken som  
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3   samlar in en massa uppgifter så här 
4 Viveka: Ja SKRATTAR 
5 Vivian: Jag känner mig som ett litet skolbarn 
6 Viktor: Det sköna hittills är att det känns som att jag har  
7   alla rätt. Ja just ja 
8 Volmar: Var inte så säker på det du 
9 Viktor: Det är jag känd för 
10 Vivian: Men vi får ändå inte veta om vi har skrivit fel så 
11 Viktor: Nej 
12 Volmar: Då var det bra, det var ju anonymt 
13 Viktor: Ja just det 
14 Vilhelm: Tror vi ja 
15 J: Ja det var det här med Facebook då som 
16 Viktor: Ja och så ska du ta kort på oss då ja 
17 J: Vinka fint nu 

Min roll som intervjuledare påverkades förstås också av min egen bakgrund i 
undersökningsområdet (Harbo), något jag berättade om i samtliga grupper. 
De flesta deltagarna kände inte till mig personligen, men många vuxna och 
flera av ungdomarna kunde på ett eller annat sätt placera mina föräldrar, 
deras syskon eller äldre släktingar. Det faktum att jag tydligt utmålade mig 
själv och av deltagarna tror jag i stort uppfattades som en person från när-
området, anser jag bidrog positivt till hur intervjuerna kunde genomföras och 
till kvaliteten på det material som samlades in. Särskilt i ungdomsgruppen 
från Harbo upplevde jag att deltagarna tydligt slappnade av och kunde med-
verka på ett annat sätt då de först rett ut vem jag var, vem jag var släkt med 
och var jag hade vuxit upp. Att denna intervju är den absolut bäst fungerande 
av ungdomsgrupperna har förmodligen i stor utsträckning att göra med det 
faktum att jag själv är uppvuxen på samma ort som ungdomarna själva (jfr 
avsnitt 3.6). 

3.2.4 Min tolkning av intervjuerna  
Mycket av det som behandlas i avhandlingen är sådant jag på förhand visste 
att jag ville att deltagarna skulle diskutera. På så vis är också analysen av 
deras svar tämligen rättfram; jag har ställt frågor och deltagarna har på olika 
sätt svarat på dessa frågor. Svaren betraktar jag som deltagarnas sätt att i 
intervjusituationen formulera sina uppfattningar. Knappast i något samtal, 
särskilt inte i en intervju, är det dock så enkelt som att en person ställer en 
fråga och en annan svarar. Det är lätt att tänka på hur deltagarna själva på-
verkar situationen (deras relation till varandra utanför intervjusituationen, 
deras relation till samhället och deras intresse för intervjuns tema) och deras 
syn på sig själva som deltagare i en forskningsintervju (ser deltagaren det 
som sin uppgift att tala endast utifrån sin egen erfarenhet eller som represen-
tant för en större gemenskap?). Men också jag påverkade förstås situationen. 
Vad representerade jag för deltagarna, vad förutsatte mina frågor och den 
information de redan innan intervjun hade fått? Inte minst bekräftade före-
komsten av en intervju att det finns dialekt i området och att denna är värd 



 

 76

att diskutera. Man skulle förmodligen kunna hävda att jag, i egenskap av 
forskare, i sammanhanget bidrog till registreringen av dialekten (Remlinger, 
Salmons & von Schneidemesser 2009:186‒187). Det är viktigt att hålla i 
minnet att denna kontext påverkade både hur deltagarna uppfattade frågorna 
och hur de svarade.  

Ofta återkommer deltagarna till samma ämne många gånger på olika stäl-
len i intervjun, och de teman som diskuteras är inte skilda från varandra utan 
rör sig under hela intervjun fram och tillbaka. Jag har gjort en tematisk in-
delning av materialet utifrån de frågeställningar jag presenterat i avsnitt 1.1, 
och försökt vara öppen för att deltagarnas svar kanske inte alltid är det jag 
förväntat mig. Detta sätt att analysera intervjuerna är på många sätt enkelt 
och osofistikerat. Jag tror ändå att det fångat det innehåll jag velat lyfta fram. 
Då intervjuerna varit förhållandevis styrda är det heller inte möjligt att göra 
en analys enbart utifrån vad deltagarna själva tagit upp som relevant. Jag har 
dock försökt att också vara lyhörd för vad deltagarna själva introducerar. 
Min förhoppning är att jag lyckats fånga upp de teman som deltagarna lan-
serar och som jag själv inte tänkt på.  

På många sätt har deltagarnas tolkning av mina frågor påverkat både vad 
jag betraktar som resultat och hur jag tolkar dessa. Till exempel visste jag 
innan jag började genomföra intervjuerna att jag ville undersöka vad del-
tagarna tänkte om svenskt standardspråk, men deltagarnas svar då jag ställde 
frågor om rikssvenska har påverkat på vilket sätt jag kan behandla ämnet i 
avhandlingen. Detta kan delvis jämföras med det som av Johanna 
Vaattovaara (2012b:181) beskrivs som ”den folklingvistiska paradoxen”: 
samtidigt som målet är att undersöka hur lekmän beskriver sin språkliga 
värld har man en tendens att göra detta genom att begagna sig av redskap 
hämtade från vetenskapen (jfr Hammarström 1964:34).  

Ett problem som med nödvändighet aktualiseras i alla folklingvistiska 
undersökningar (speciellt vid intervjuer) är frågan om forskaren och lek-
mannen talar om samma sak (jfr avsnitt 2.5). Till exempel Røsstad 
(2009:103) beskriver svårigheten med att exakt avgöra vad de intervjuade 
menar med den för hans intervjuer helt centrala termen dialekt. Ett exempel 
ur mitt eget material är hur man i intervjuerna ofta talar om intonation, beto-
ning och liknande, men snarast verkar åsyfta något ’som har med uttal att 
göra’ (jfr Preston 1996:43, 51). På samma sätt talar deltagarna vid flera 
tillfällen om ”brytning” i samband med dialekt, och ordet betyder då i stället 
’när man hör att det finns någon annan varietet i botten’, inte att det 
nödvändigtvis handlar om ett annat språk.  

I intervjuerna är det ibland oklart om det deltagarna talar om är något de 
menar är aktuellt idag eller om det de beskriver snarare är ett historiskt för-
hållande. I exempel 3 syns hur deltagarna ibland verkar glida i tiden.  
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Exempel 3. Åtminstone förut då så var det så (H65). 

1 Holger: Men som både Östervåla och Tärnsjö har ju pratat  
2   annorlunda då så att det 
3 Hulda: Å Huddunge å 
4 Holger: Ja, det har man ju som hört då, särskilt i ungdomen  
5   där 
6   [6 turer uteslutna]3 
7 Henning: Men Tärnsjö och Harbo dom pratar väl ganska lika 
8 Holger: Joo. Om man säger Bälinge också.  
9 Henning: Men Våla däremot, dom har ju pratat på sitt ö dom 
10 Holger: Ja dom gör det 
11 Hulda: Jaa (…) 
12 Henning: Där skiljer dom sig från Harbo i alla fall 
13 Holger: Ja ja stort 
14   [7 turer uteslutna] 
15 Holger: Ja, det, jag tycker att det är väldigt annorlunda men  
16   det är svårt att 
17 Hedvig: Definiera 
18 Holger: Ja, det är det. För när man hör dom då sinsemellan  
19   prata åtminstone förut då så var det ju  

I början av utdraget (rad 1‒5) talar Holger och Hulda om hur man i Tärnsjö 
och Östervåla pratat annorlunda förr i tiden. Holgers tur på rad 4 tyder dock 
på att han inte syftar på enbart dåtid, eftersom han hänvisar till sig själv och 
sina egna intryck och menar att det var särskilt i ungdomen – men inte be-
gränsat till ungdomen. Efter att de en liten stund talat om annat återvänder 
Henning till grannorterna, men denna gång i nutid (rad 7). Sedan Holger 
nämnt Bälinge tar Henning upp Östervåla, men nu verkar fokus åter ligga på 
dåtid. Eftersom han jämför med det som sagts tidigare är det dock oklart om 
han menar att skillnaden är något som finns nu eller som inte längre är aktu-
ellt. Efter att återigen ha talat om något annat en kort stund vänder Holger på 
nytt tillbaka till ämnet på rad 15. Det handlar då om Östervåla och nu använ-
der Holger presens för att tala om skillnaderna, men redan i sin nästa tur 
garderar han sig genom att hävda att det kanske var mest förut. Att det inte 
alltid är lätt att avgöra om deltagarna talar om något de menar hör till dåtiden 
eller något som är aktuellt idag, gör att det som beskrivs i avhandlingen för-
modligen inte alltid kopplas ihop av deltagarna själva. Det är till exempel 
möjligt att de, utan att jag uppfattat det, menar att vissa förhållanden endast 
är aktuella under vissa tidsperioder.  

3.2.5 Om transkriptionerna och exemplen  
Då denna avhandling i stor utsträckning bygger på material från grupp-
intervjuer förekommer transkriptioner av intervjuutdrag ofta. Dessa återges 
så långt som möjligt i enlighet med svensk standardortografi. En mer nog-
grann återgivning, antingen för att framhäva samtalssituationen eller dialekt-

                                                 
3 Dessa, och de sju turer som hoppats över på rad 14 i detta exempel, innehåller personlig 
information som är svår att anonymisera och de har därför uteslutits. 
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drag, bedömer jag oftast inte som nödvändig eftersom avhandlingens syfte 
varken är samtalsanalytiskt eller dialektologiskt i den meningen att enskilda 
dialektala uttal är föremål för analys. Upprepningar, överlappande tal och 
liknande fenomen som är vanliga i talspråk men som i skrift kan störa förstå-
elsen har också i allmänhet tagits bort. Endast i undantagsfall används fone-
tisk transkription för att beteckna ett speciellt uttal. ”Tjockt” /l/ betecknas till 
exempel i allmänhet med versal. I de fall betoning är betydelsefullt markeras 
detta med understruken vokal och i några fall markeras lång vokal med ett 
efterföljande kolon. 

Transkriptionerna innehåller delvis skriftspråklig kommatering, och pau-
ser inom eller mellan turer markeras bara då det är särskilt relevant. Detta 
har jag gjort för att exemplen ska vara lättare att ta till sig för läsaren. Jag är 
medveten om risken med att jag på detta sätt samtidigt gör en tolkning åt 
läsaren, men anser ändå att det i sammanhanget kan motiveras. Vid några 
tillfällen anges en översättning av dialektord som förekommer i exempel. 
Dessa översättningar har gjorts med hjälp av Svenskt dialekt-lexikon (Rietz 
1867) eller Ordbok över svenska språket (1893‒). Några gånger handlar det 
om min egen översättning, något jag då gör tydligt. 

Då jag i texten kommenterar mina exempel använder jag ett mindre antal 
grundläggande termer som jag hämtat från den samtalsanalytiska traditionen 
(se till exempel Stivers & Sidnell 2012). Det handlar framför allt om tur 
(Norrby 2004:109‒110). Detta ska dock inte tolkas som att jag gör anspråk 
på att analysera samtalens organisation enligt denna tradition. Den analys jag 
gör rör sig aldrig på mikronivå och analysen handlar om innehållet. Termer-
na används endast som ett sätt att hänvisa till det som diskuteras i utdragen.  

Ett fåtal exempel återkommer flera gånger i texten. Så är fallet då ett 
exempel är centralt för innehållet på flera olika sätt. I allmänhet har jag dock 
försökt att i stället hänvisa inom texten. 

3.3 Material insamlat i åk 9  
I detta avsnitt beskrivs de kvantitativa test som genomfördes under våren 
2012 bland eleverna i nionde klass i Östervåla skola. Det handlar om ett 
masktest, dialektrangordning, lokalisering och standardbedömning samt den 
kartritningsuppgift som presenteras närmare i avsnitt 3.4. Uppsättningen test 
är inspirerade av de som tidigare genomförts i Danmark (se till exempel 
Kristiansen 2009). I skolan går förutom elever från Östervåla också samtliga 
ungdomar från Harbo och Tärnsjö i åk 7–9, sammanlagt ca 200 elever. 
Genom att genomföra testet i åk 9 nådde jag potentiellt alla ungdomar i den 
årskursen från hela det område som undersökningen omfattar.  

Totalt uppgick antalet elever i åk 9 till 67 elever, fördelade på tre klasser. 
På grund av sjukdom och specialundervisning var något färre elever när-
varande vid testtillfället. Av dessa valde ett antal att på olika sätt visa att de 
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inte var intresserade av att delta i testet, och tre angav att de var under 15 år 
gamla. Dessa kan därför inte utan målsmans tillåtelse räknas med i resultatet. 
Det slutliga antalet deltagande var 51, vilket ger ett bortfall på 24 %. Det 
faktiska antalet deltagare varierar dock en del i de olika test som genom-
fördes, något som tas upp i resultatredovisningen. 

Av de elever som deltog kom 18 från Östervåla, 17 från Tärnsjö och 10 
från Harbo. Dessutom angav 6 elever att de inte bodde på någon av dessa 
orter. Det kan handla om att man bor utanför kommungränsen, eller i kom-
munen men inte på någon av de tre orterna. Det är också möjligt att några av 
ungdomarna tolkat ortnamnen som tätorten och inte kryssat i när de är bo-
satta i en mindre by utanför. Deltagarnas modersmål efterfrågades inte, och i 
analysen har ingen hänsyn tagits till uppväxtort. Syftet med testet var inte att 
undersöka specifikt enspråkiga eller särskilt lokalt förankrade ungdomar, i 
stället var målet att ge en bild av ungdomarnas uppfattningar oavsett sådana 
bakgrundsvariabler (jfr Haapamäki & Wikner 2015:47‒48). 

I bilaga 1 finns exempel på hur de olika testen presenterades för deltagar-
na. Som syns består deltesten av uppgifter som på olika sätt tvingar eleverna 
att göra val. Utgångspunkten är förstås att deras val bygger på språkets soci-
ala betydelse (se avsnitt 2.2). Man bör dock hålla i minnet att sådana test i 
brist på existerande indexikala kopplingar i stället kan skapa dem (Johnstone 
& Kiesling 2008:12). 

3.3.1 Rösterna  
I masktestet, lokaliseringen och standardbedömningen som deltagarna i åk 9 
genomförde användes stimulusröster från regionen. Rösterna kom från 
Stockholm, Uppsala, Sala, Gävle och var och en av de tre orterna i under-
sökningsområdet. Två röster per ort användes vilket betydde att antalet röster 
totalt är 14, ett relativt stort antal. Inspelningarna av varje röst klipptes ned 
till ca 20 sekunder långa ljudfiler, som sedan spelades upp för eleverna i 
skolan. För en god översikt över hur tidigare forskning resonerat kring ställ-
ningstaganden som blir aktuella vid användandet av liknande stimulusröster 
hänvisar jag till Haapamäki och Wikner (2015:40 ff.). När jag i avhandling-
en talar om perception är det alltid skolelevernas bedömningar av dessa tal-
prov som avses. 

De inspelade personerna var vid inspelningstillfället mellan 23 och 30 år 
gamla, generellt något äldre i städerna runtomkring än i undersöknings-
området. Avsikten var att de inte skulle låta markerat äldre än eleverna 
själva, men heller inte vara jämnåriga med ungdomarna eftersom det då 
fanns en ökad risk för att någon av rösterna skulle kännas igen av elever som 
deltog i testet. Rösterna spelades in under hösten 2011 och tidig vår 2012. 
Alla röster tillhörde yngre män, uppvuxna på och vid inspelningstillfället 
boende på den aktuella orten. Jag är medveten om att det är önskvärt att an-
vända både manliga och kvinnliga röster (Maegaard 2005:74‒75). Då 14 
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röster ändå är relativt många var jag tvungen att begränsa dem till bara ett 
kön. Att det blev män är i mångt och mycket en slump, och beror framför allt 
på att det var lättare att komma i kontakt med män genom bekanta i under-
sökningsområdet.  

Målet med de inspelade rösterna var inte att hitta personer med många ut-
präglat dialektala drag, utan snarare att låta dem representera orten de kom 
från och bodde på genom det språk som talades av dem där med mig. Detta 
gör att rösterna förmodligen i allmänhet inte upplevs som särskilt dialektala, 
även om flera av dem har något drag som helt eller delvis har dialektal prä-
gel. I avsnitt 7.4.1.1−7.4.1.7 där jag redovisar hur rösterna lokaliserats be-
skriver jag också de dialektdrag som jag själv kan uppfatta i de röstprov som 
spelades upp för eleverna. 

Alla rösterna talar om hur de tycker att en bra lärare ska vara och hur 
undervisning bör fungera. Detta tema valdes då det fungerat i tidigare under-
sökningar (se till exempel Maegaard 2005:59), och kunde förväntas verka 
relativt aktuellt för högstadieungdomarna. Mitt intryck är också att ingen av 
de personer som spelades in hade problem att tala om ämnet.  

3.3.2 Testsituationen och testets upplägg  
De test som presenteras närmare i avsnitt 3.3.3‒3.3.5 gavs till eleverna i två 
delar. Deltest 1 bestod av masktestet och deltest 2 av dialektrangordning, 
lokalisering och standardbedömning samt en kartritningsuppgift (avsnitt 
3.4). Sist i testformulär 2 fanns plats att fylla i en del personliga uppgifter. 
De uppgifter jag efterfrågade var födelseår, kön, bostadsort, uppväxtort, 
föräldrars uppväxtort, föräldrars yrke och vilket gymnasieprogram eleven 
sökt inför nästa läsår. Att kön togs upp som en öppen fråga medförde tyvärr 
att det inte är möjligt att studera materialet utifrån denna aspekt; det mycket 
frekventa svaret ”K” kan tolkas både som ”kille” och ”kvinna”. 

I deltest 1 spelades alla röster först upp utan paus. Därefter fick deltagarna 
lyssna på dem en gång till, denna gång med 20 sekunders paus mellan rös-
terna för att eleverna skulle få tid att fylla i testformuläret utan att känna sig 
stressade. Sammanlagt tog detta ca 25 minuter. Därefter samlades deltest 1 
in, och eleverna fick deltest 2. 

 Innan deltest 2 påbörjades informerades eleverna om syftet med deltest 1, 
och eventuella frågor besvarades. Jag upplevde att ingen av eleverna verkade 
anse att detta var problematiskt, och få frågor ställdes. Några uttryckte för-
våning över det egentliga syftet, men ingen drog tillbaka sin medverkan.  

Testet genomfördes delvis parallellt i tre olika klasser under ordinarie 
lektionstid, utan möjlighet för elever som redan gjort testet att samtala med 
dem som ännu inte gjort det. Då testet tog ganska mycket tid och energi i 
anspråk av eleverna, har inte alla orkat genomföra hela testet. Framför allt är 
det tydligt att deltest 1 (masktestet, avsnitt 3.3.3) blev tröttsamt för många att 
genomföra.  
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3.3.3 Masktest  
Masktest (eng. matched guise-test) är en experimentell och indirekt metod 
för att undersöka attityder till en viss typ av språkbruk. Det underliggande 
antagandet är att en lyssnares attityd till en viss kulturell eller etnisk grupp 
kommer att generaliseras till att också gälla gruppens språk. Jag betraktar, i 
likhet med Agha (2003:240‒241), också denna typ av undersökning som ett 
sätt att studera stereotyper i förhållande till registrering (se avsnitt 2.2). 
Metoden användes första gången av Lambert m.fl. (1960), och har därefter 
kommit att bli mycket populär. Ofta undersöks talat språk, men även text 
kan komma i fråga.  

I ett klassiskt masktest är åtminstone två av rösterna samma person som 
behärskar olika varieteter, något testdeltagarna inte känner till. Metoden fick 
snabb spridning, och har sedan dess blivit ett vanligt sätt att undersöka atti-
tyder till språk. I denna undersökning förekommer ingen talare två gånger i 
olika masker. I stället representeras varje ort av två röster, för att det ska vara 
möjligt att se om dessa bedöms likartat, vilket skulle kunna tyda på att resul-
tatet beror på språket och inte de individuella rösterna (Kristiansen 
2009:175).  

Genom att be deltagarna att bedöma språkbrukarna i stället för deras rös-
ter anses metoden mäta omedvetna attityder. Mycket viktigt är också att 
deltagarna inte känner till det egentliga syftet med testet, då det skulle inne-
bära att man i stället mätte värderingar.  

I dessa attitydtest undersöker man sällan varifrån deltagarna själva antar 
att en viss röst kommer. Preston (1993:193–195) anser att detta är problema-
tiskt eftersom det då inte går att avgöra vad den deltagande tror sig ha hört. 
Man kan fråga sig om en person som hört en röst från Skåne men tror att den 
kommer från Småland, visar attityder riktade mot skånska eller småländska 
(jfr Vaattovaara 2012b:180). En sådan lokalisering av rösterna genomfördes 
i deltest 2.  

Inom forskning ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där interak-
tionen betonas mycket starkt, framhålls ofta att forskning om attityder av 
detta slag utgår ifrån att attityder är ett statiskt fenomen hos individen och 
som sådant kan undersökas genom beteende (se till exempel Hyrkstedt & 
Kalaja 1998:346–347). Detta antagande ifrågasätts eftersom forskare inom 
denna tradition brukar framföra att attityder endast kan uppkomma i interak-
tion och inte existerar utanför den. På så vis underkänner man metoder som 
masktest och liknande, eftersom dessa tolkar en handling (svar i ett formu-
lär) som en, antar de, statisk attityd. Potter & Hepburn (2007:160) beskriver 
med ett liknande resonemang hur man inom den diskursiva psykologin inte 
helt avfärdar begrepp som attityder och liknande, men att man starkt ifråga-
sätter hur dessa operationaliseras.  

Jag instämmer delvis i den kritik som framförs även om jag menar att den 
också ibland är ensidig. Också jag menar att attityder kan sägas komma till i 
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interaktion, men jag vill ifrågasätta om den interaktionen alltid måste vara 
muntlig. Även ett frågeformulär kan sägas vara en del i en interaktion på så 
vis att deltagaren besvarar frågor som en annan person ställt. Att de attityder 
man undersöker alltid är kontextberoende kan inte heller vara ett argument 
mot att ändå försöka närma sig dem vetenskapligt på olika sätt (jfr Jaworski 
& Coupland 2004:25). 

Ett vanligt sätt att genomföra masktest är att man låter deltagarna lyssna 
på ett antal röster, som de sedan får värdera utifrån förbestämda adjektiv-
skalor. Oftast sker detta genom att deltagarna får ett antal adjektiv presen-
terade för sig och sedan uppmanas att på en skala markera var de tycker att 
den de lyssnar på bör placeras. Det förekommer också mer associativa test 
där deltagarna i stället fritt får beskriva personen de hör. 

Det testformulär som delades ut till eleverna bestod av nio adjektiv 
(smart, självsäker, engagerad, spännande, målinriktad, cool, pålitlig, trevlig, 
rolig). Orden valdes med inspiration av tidigare test, och modifierades delvis 
efter pilotundersökningar. Deltagarna fick med ledning av adjektiven värdera 
var och en av rösterna på en sexgradig skala mellan ”Inte alls” och ”Väldigt” 
(jfr Bijvoet & Fraurud 2015:118). Det fanns också ett alternativ ”Vet ej” (jfr 
Nyström Höög 2005:201). För att testpersonerna inte skulle påverkas av vad 
personen bredvid svarade fanns två versioner av testformuläret, där adjekti-
ven var uppställda i olika ordning. Detta upplystes alla elever om innan testet 
började. Längst ned på sidan fanns en öppen fråga: ”Får du några andra in-
tryck av personen?”. Denna svarsmöjlighet utnyttjades i praktiken endast av 
ett fåtal av eleverna. 

3.3.4 Dialektrangordning  
I deltest 2 fanns en uppgift där eleverna ombads att rangordna några angivna 
svenska dialekter på en skala mellan 1‒8. Denna typ av undersökning har 
genomförts i Sverige vid ett antal tidigare tillfällen (se avsnitt 2.4.2.6). Av-
sikten med att inkludera testet i undersökningen var att studera hur eleverna 
värderade dialekt i ett större perspektiv än regionen samt hur de värderade de 
dialektbenämningar som associeras med just den egna regionen relativt 
andra.  

I testet ombads eleverna att utan att lyssna på några uppspelade dialekt-
prov rangordna skånska, göteborgska, finlandssvenska, uppländska, norr-
ländska, dalmål, gotländska och stockholmska efter hur bra de tyckte om 
dem. Dessa dialektbenämningar utgår från landskap eller en stor stad, och 
framstod som välkända och etablerade. Förutom de tre som blir aktuella 
också på andra håll i avhandlingen (uppländska, stockholmska och norr-
ländska) antogs de övriga dialekterna vara så välkända att de flesta eleverna 
kunde förväntas både känna igen och ha en uppfattning om dem.  
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3.3.5 Lokalisering och standardbedömning 
I detta test fick deltagarna åter lyssna på rösterna som användes i masktestet, 
men denna gång var uppgiften att försöka lokalisera rösterna de hörde geo-
grafiskt. Möjliga orter att gissa på var alla de orter som rösterna kom ifrån 
(se 3.3.1) och dessutom två större städer i regionen (Västerås och Enköping) 
samt en grannort i Uppsala län (Tierp). Lokaliseringstest ger insikter i hur 
lyssnare använder sin kunskap om språklig variation för att avgöra var en 
röst kommer ifrån. I kombination med analys av röstproven kan detta också 
tydliggöra vilka språkliga variabler som är mest märkbara för deltagarna (jfr 
Clopper & Pisoni 2005:322). 

Kristiansen har hävdat (2009:176) att det inte finns någon orsak att anta 
att de deltagare som inte kan höra skillnad mellan språkprov medvetet (vid 
ett lokaliseringstest), kan göra det undermedvetet (vid ett masktest). Av det 
skälet är lokaliseringstestet för honom en viktig del för att avgöra om mask-
testresultatet är intressant.  

För att ta reda på vad deltagarna menade var svenskt standardspråk, eller 
standardnära språk, fick deltagarna markera på en sexgradig skala hur riks-
svenska de upplevde var och en av de inspelade rösterna. Resultatet ger en 
fingervisning om hur tillåtande standardnorm eleverna räknar med.  

3.4 Kartritning 
För att undersöka på vilket sätt språkbrukare i det undersökta området av-
gränsar sitt eget talspråk geografiskt fick både deltagarna i gruppintervjuerna 
och eleverna i åk 9 markera detta på en karta. Metoden att låta deltagare fylla 
i kartor över hur de ser på språkliga varieteters geografiska utbredning ut-
vecklades under mitten av 1900-talet i Nederländerna (Rensink 1999[1955], 
Weijnen 1999[1968]). På så vis kunde man sammanställa en folklingvistisk 
karta över dialektala gränser som omfattade hela landet. Liknande undersök-
ningar gjordes också i Japan. En annan metod är att låta lekmän ringa in 
olika dialekter på en karta och beskriva dem. Dessa handritade kartor kan 
inte bara användas för att undersöka hur lekmän avgränsar dialektområden, 
utan också, genom att studera de etiketter och benämningar som deltagarna 
ger varje avgränsat område, hur dessa uppfattas. Metoden utvecklades inom 
språkvetenskapen med inspiration från kulturgeografiska undersökningar av 
Preston under 1980-talet (se till exempel Preston 1986). På många sätt fram-
står Preston som helt avgörande för kartritningsmetodens utveckling och 
popularitet. 

Det är viktigt att komma ihåg att resultatet från kartritningsuppgifter inte 
säger något om hur talspråk från olika platser uppfattas i praktiken. I stället 
bygger resultatet på hur deltagarna minns eller föreställer sig variationen och 
inte hur de faktiskt perceptuellt uppfattar den (jfr Clopper & Pisoni 
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2005:315). Kartritningen innebär också att man tvingar deltagarna att geo-
grafiskt avgränsa ett relevant område. I detsamma förenklar man också den 
upplevda variationen; på en karta är det omöjligt för deltagarna att till exem-
pel markera social eller åldersmässig variation, som inte nödvändigtvis är 
mindre viktig. Vaattovaara (2012b:178‒179) trycker på att dialektdrag inte 
bara innehåller geografisk information utan också till exempel social (jfr 
Bijvoet & Fraurud 2015:120). Den geografiska informationen är kanske inte 
ens den som upplevs som viktigast (jfr Wikner 2014:128, 131, 134). I rela-
tion till denna undersökning kommenteras detta närmare i avsnitt 7.1.1. 

Kartritningar har ofta genomförts av ett stort antal deltagare, och svaren 
har i stor utsträckning presenterats kvantitativt. Genom att kombinera kart-
ritningen med intervjuer kan Wikner (2014:126, 128) visa hur deltagarnas 
tolkning av instruktionen gör att en egentligen snarlik uppfattning om dialek-
tens utbredning kan resultera i mycket olika kartor. Jag är enig med henne i 
uppfattningen att kombinationen av intervju och kartritning ger möjlighet till 
bättre tolkningar av materialet, och även i denna undersökning analyseras 
kartritningarna i ljuset av vad som framkommer i intervjumaterialet.  

3.4.1 Instruktion och karta  
Den karta som deltagarna fick föreställer området kring Mälardalen, och 
består endast av kustlinjen och ett antal ortnamn (se figur 6).  

 
Figur 6. Karta som användes som underlag vid kartritningsuppgiften. 
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Ortnamnen, de tre orterna i undersökningsområdet (Harbo, Tärnsjö och 
Östervåla) och ett antal större städer, sattes ut för att göra det möjligt för 
deltagarna att orientera sig på kartan. I övrigt finns inga landskapsgränser 
eller andra administrativa gränser utsatta på kartan, för att inte locka 
deltagarna att omedvetet följa en sådan redan förutbestämd linje. 

Alla deltagare fick instruktionen att ringa in det område där de menade att 
man talar likadant som de själva. Till skolungdomarna, som gjorde testet 
under skoltid, gavs instruktionen både skriftligt och muntligt. För de allra 
flesta var uppgiften lätt, men vid några tillfällen ville någon ha en närmare 
beskrivning av vad som avsågs med att prata ”likadant som de själva”. Jag 
försökte då att förklara så allmänt som möjligt och uppmana deltagarna att 
själva avgöra vad de tyckte var rimligt, genom att först försöka upprepa 
instruktionen och sedan formulera om den på olika sätt.  

3.4.2 Kartritningens genomförande  
Under gruppintervjuerna genomfördes kartritningsuppgiften mitt i inter-
vjuerna, i anslutning till att intervjuns samtal kom in på språk och dialekt. 
För högstadieeleverna kom denna uppgift sist i del 2. Detta innebär att flera 
av de högstadieelever som också deltog i gruppintervjun (15 personer) gjort 
denna uppgift två gånger. Sammanlagt har jag samlat in 44 kartritnings-
uppgifter från deltagarna i gruppintervjuerna, och 50 från skoleleverna.  

Under gruppintervjuerna ledde instruktionen inte sällan till en diskussion, 
dels om vilket område som var lämpligt att inkludera, dels hur lika något ska 
vara för att klassificeras som ”likadant” (jfr Wikner 2014:127). Många av 
deltagarna i gruppintervjuerna ”tänkte högt” också när de fyllde i kartan, och 
flera gånger genomfördes uppgiften medan deltagarna samtalade med 
varandra om den. Detta får till följd att dessa kartor inte kan betraktas som 
oberoende av varandra, utan som ett komplement till intervjun och intressant 
i jämförelse med denna.  

Då situationen och förutsättningarna när kartritningsuppgiften genom-
fördes skiljer sig mycket åt mellan gruppintervjuerna och testsituationen i 
skolan, kan kartorna från dessa tillfällen inte jämföras direkt med varandra. 
Däremot menar jag att det kan vara intressant att jämföra med de andra re-
sultaten, både från själva gruppintervjun och med testresultatet från skol-
ungdomarna.  

3.5 Etiska överväganden  
De etiska överväganden som blivit aktuella i detta avhandlingsprojekt hand-
lar framför allt om vilken information deltagarna har rätt till. Vetenskaps-
rådet (2002) ger god hjälp i de flesta fall, och jag har följt de riktlinjer som 
ges där. Det är också angeläget att deltagarna förstår sina rättigheter, framför 
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allt vad gäller att dra tillbaka sin medverkan, och är klara över mina 
skyldigheter att bevara materialet så att ingen obehörig kan komma åt det.   

Innan gruppintervjun började redogjorde jag för undersökningens syfte. 
Jag beskrev också skriftligt och muntligt hur materialet skulle förvaras och 
personlig information behandlas. Dessutom informerades deltagarna om i 
vilka sammanhang jag skulle kunna komma att använda materialet. Alla del-
tagarna godkände skriftligt att materialet från intervjun fick behandlas och 
användas så som jag beskrivit. De vuxna deltagarna, som jag själv tog kon-
takt med genom telefonsamtal, informerades från början om att intervjun 
skulle spelas in. Ungdomarna fick i stället denna information av den lärare 
som var min kontaktperson på skolan.  

Mycket viktigt är förstås att ingen av deltagarna eller personer som om-
talas i intervjuerna i efterhand ska kunna identifieras. Detta ställer särskilda 
krav på framför allt de transkriptioner som förekommer i avhandlingen. I 
praktiken innebär det att jag vid några tillfällen strukit turer där enskilda 
personer kunnat identifieras, och andra gånger generaliserat informationen. 
Detta framgår då i transkriptionerna. 

I ett masktest är en viktig del av metoden att deltagarna inte känner till 
undersökningens verkliga syfte innan de genomfört uppgiften (se 3.3.3). 
Detta strider mot Vetenskapsrådets forskningsetiska princip att deltagare har 
rätt att känna till undersökningens syfte innan de går med på att delta. Om de 
genast efter att undersökningen genomförts får information kan det dock 
försvaras. Så skedde vid detta tillfälle, och deltagarna hade då möjlighet att 
dra tillbaka sin medverkan innan de deltog i deltest 2. Ingen av dem som 
deltog valde att göra det.  

3.6 Min forskarroll  
Jag är uppvuxen i Harbo, och har ännu stora delar av min släkt där och i 
Östervåla. Detta ser jag som en stor fördel i arbetet med materialinsamlandet 
då det innebär att jag har stor förtrogenhet med orterna och de lokala förut-
sättningarna. Att jag har en lokal förankring gjorde ofta att det gick lättare 
för mig att både kontakta deltagare och få dem att vilja delta, men också att i 
framför allt gruppintervjuerna ta upp relevanta teman.  

Ur ett praktiskt perspektiv blev jag själv relevant i materialet på flera sätt. 
Tydligast är detta förstås i gruppintervjuerna, då deltagarna vid flera till-
fällen riktar sig direkt till mig och kommenterar både mig och min bakgrund 
i området, men också när det gäller intervjuns syfte och förmodade resultat. 
Därmed uppmärksammas ju samtidigt min roll som expert och forskare inom 
ramen för intervjun.  

Att själv ha en bakgrund i det område eller i det nätverk som undersöks är 
förhållandevis vanligt inom språkvetenskapen, och har också av andra fram-
hållits som något positivt för undersökningen (se till exempel Johnstone 
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2004:75). Däremot är det förstås möjligt att en fullständigt utomstående 
kunnat studera dessa tre orter på ett annat sätt och ur ett annat perspektiv, 
som jag själv som lokalt förankrad inte har förutsättningar att göra. Det är 
inte omöjligt att jag i min tolkning av materialet också låtit mig påverkas av 
den förförståelse jag utan tvivel bär med mig. Detta kan jämföras med hur 
Levander (1909:39) beskriver hur han närmast ”tvingade sig att höra” det 
som tidigare forskare hade karakteriserat som bygdens språk och därmed 
kom att mer eller mindre ignorera den variation som trots allt förekom. 

3.7 Sammanfattning 
De tre orter som undersöks i avhandlingen (Harbo, Tärnsjö och Östervåla) 
ligger omkring 5 mil från Uppsala. På så sätt utgår jag från ett för svenska 
förhållanden centralt läge i landet, samtidigt som området präglas av att vara 
jordbruksbygd. Orterna ligger i Uppland, men hörde administrativt till Väst-
manlands län från mitten av 1500-talet till 2007. Inställningen till länsbytet 
delade de tre orterna i två grupper, där Tärnsjöbor i högre utsträckning var 
emot länsbytet. Idag fungerar Östervåla som kommundelscentrum, där bland 
annat vårdcentral och gemensamt högstadium finns. Harbo karaktäriseras av 
en stor mängd pendlare till Uppsala, men också på de andra orterna är pend-
larna många även om fler sysselsätts lokalt.  

Dialekten kännetecknas av att vara standardspråksnära, inte minst för att 
svenskt standardspråk i stor utsträckning förknippas med talspråk från reg-
ionen. Området gränsar också till Gästrikland, och det lokala talspråket har 
mycket gemensamt med norrländska dialekter.  

Avhandlingens viktigaste material består av nio gruppintervjuer, genom-
förda med tre åldersgrupper på var och en av de orter som är aktuella i 
undersökningen. De äldsta deltagarna var ålderspensionärer, de medelålders 
deltagarna omkring 40 år gamla och de yngsta 15 år gamla. Åldersgrupperna 
skiljer sig tydligt från varandra, men är samtidigt typiska för en allmän ten-
dens i samhället där de äldsta varit sysselsatta lokalt och de yngre har en 
tydligare regional koppling genom både arbetsliv och utbildning. 

I undersökningen ingår också material från en uppsättning kvantitativa 
test bland ungdomar från orterna i åk 9. Det handlar dels om ett masktest, 
dels om en dialektrangordning och ett lokaliserings- och standardbedöm-
ningstest där deltagarna också fick lyssna på röster från närområdet och regi-
onen. Dessutom genomfördes en kartritningsuppgift både i åk 9 och under 
gruppintervjuerna. Min förhoppning är att dessa metoder kan komplettera 
varandra genom att belysa syftet ur olika perspektiv, och därmed också ge en 
större förståelse för de frågeställningar som avhandlingen bygger på. 
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4 Tre samhällen i förändring 

Genom att undersöka språket på en given plats och betrakta den som något 
fysiskt och objektivt har plats ofta använts som utgångspunkt i både dialekt-
ologiska och sociolingvistiska undersökningar (Johnstone 2004:65). Också i 
denna undersökning utgår jag från ett på förhand givet område som en sorts 
självklarhet. Flera forskare har kritiserat hur plats behandlas av både socio-
lingvister och dialektologer, bland andra David Britain (2002) och 
Vaattovaara (2012a, 2012b), som båda menar att sociolingvistikens behand-
ling av platsbegreppet inte hängt med i utvecklingen inom kulturgeografin.  

En sedan 70-talet vanlig tudelning av begreppet plats (se till exempel 
Cresswell 2014:15 ff., Johnstone 2004:66 ff.) är att, med engelska termer, 
tala om space (fysisk plats) och place (plats med betydelse). Den fysiska 
platsen (space) får betydelse (blir place) genom att fokus flyttas från det 
fysiska till upplevelsen. Platser av olika slag blir därmed meningsfulla i och 
med att människor använder dem och relaterar till dem. Britain (2010:72) 
talar om spatialitet som uppfattningen om platsen i tre dimensioner: fysisk 
(avstånd mellan olika platser), social (mänsklig påverkan på platsen; både 
mellan människor och institutionellt som var vägar finns och var bussen går) 
och psykologisk (människors reaktioner och tolkningar av hur den fysiska 
och sociala platsen uppfattas). Han argumenterar i samma kapitel för att 
dialektologin bör vara mer uppmärksam på spatialitetens betydelse för 
språkbruket.  

Den fysiska platsen har ofta i dialektologiska sammanhang ansetts ha stor 
betydelse, och man har talat om naturgivna förutsättningar som berg och 
stora skogar som dialektavskiljande medan vattendrag ansetts främja dialekt-
kontakt. Men också språkbrukarnas upplevelse av platsen har potential att 
påverka språket på olika sätt. Konkret påverkar dessa uppfattningar vem man 
interagerar med på olika sätt (och därmed vilket språk man kommer i kon-
takt med); indirekt påverkar de också vilka vi som språkbrukare identifierar 
oss med och vill sammankopplas med (jfr Montgomery 2012:638‒639).  

Precis som i många dialektologiska studier är det undersökta området i 
denna avhandling att betrakta som landsbygd. Städer framställs ofta som 
heterogena, komplexa och dynamiska platser där kontakter mellan männi-
skor gör att språk förändras och varierar. Landsbygden uppfattas ofta i stället 
som isolerad och statisk, och förknippas med trygghet och lugn. Det finns 
också fortsatt en tendens att betrakta stad och landsbygd som fundamentalt 
skilda typer av samhällen. Britain (2009:225) argumenterar dock för att det 
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inte finns några skäl att anta att språklig variation och förändring skulle fun-
gera på olika sätt på landsbygden och i städer.  

I detta kapitel försöker jag närma mig språkbrukarnas beskrivning och 
upplevelse av det aktuella undersökningsområdet. Hur ser deltagarna på 
bostadsorten, hur uppfattar de förhållandet mellan orterna och hur förank-
rade känner de sig i den lokala gemenskapen? I avsnittet framgår också del-
vis hur deltagarna själva ser på olikheter mellan stad och landsbygd. Inte 
minst är detta intressant vad gäller skillnader mellan de undersökta ålders-
grupperna (jfr Britain 2010:83 ff.). 

Då dialekt ofta uppfattas som sammanhängande med bygdens historia, 
tradition och kultur är det också av intresse att se på i vilken utsträckning 
deltagarna själva betraktar sig som en del av denna, och samhällets, tradi-
tion. I kapitlet tar jag även upp hur deltagarna ser på det egna områdets ställ-
ning i regionen och de kontakter man har utanför närområdet (främst med 
Uppsala). Det material som använts är de gruppsamtal som beskrivits i av-
snitt 3.1.  

Kapitlet är framför allt tänkt att fungera som en bakgrund. Vid några till-
fällen menar jag också att det som kommer fram här på ett mycket konkret 
sätt kan kopplas till avhandlingens resultat. 

4.1 En känsla av tillhörighet 
I detta avsnitt ser jag närmare på i vilken utsträckning deltagarna själva be-
traktar sig som lokalt förankrade, och hur de ser på den egna bostadsorten 
som socialt sammanhang. Baumann Larsen (1972b:108) uppfattade indi-
viders geografiskt betingade grupptillhörighet som så stark att den nästan 
upplevdes som ”mekanisk”. Det har också antagits att platsen, i takt med att 
globaliseringen och mobiliteten i samhället ökat under 1900- och 2000-talet, 
blir allt mindre betydelsefull för konstruktionen av den egna identiteten. Att 
någon sådan given känsla av lokaltillhörighet finns bland deltagarna är där-
med inte självklart, men deras upplevelse av tillhörighet och gemenskap är 
ändå betydelsefull för hur de ser på sig själva som ortsbor.  

Många av deltagarna har bott på sin nuvarande bostadsort hela livet me-
dan andra i kortare perioder varit bosatta på annan ort för studier eller arbete. 
Ett mindre antal (tre personer) är så kallade ”hemvändare”, som har bott på 
annan ort i många år men nu återvänt till hemorten. Dessa tre tillhör alla den 
medelålders åldersgruppen. I detta avsnitt vill jag visa hur deltagarna själva 
ser på varför de bor där de bor. Upplevs detta som ett medvetet val eller blev 
man helt enkelt kvar? Då samhället i stort förändrats betydligt sedan de 
äldsta deltagarna var barn, belyser detta inte bara dessa tre orter utan kan 
också sägas spegla en allmän utveckling i landet.  



 

 90

4.1.1 Landsbygden som social resurs  
Hur upplever deltagarna den sociala gemenskapen på den egna bostadsorten, 
och vilken samhörighet känner man med de andra invånarna där? Det all-
männa intrycket från grupperna är att man trivs med att bo där man bor och 
är nöjd med det mesta som bostadsorten erbjuder. Också ungdomarna är 
generellt tillfreds med sin bostadsort, även om det måste framhållas att ung-
domarna i Tärnsjö uttrycker mindre entusiasm än de andra. För ungdomarna 
blandas dock de positiva känslorna med ett missnöje över det begränsade 
utbudet av fritidsaktiviteter som finns i närområdet, men det framgår att 
många av dem löser detta genom att åka in till Uppsala och delta i aktiviteter 
där.  

Det finns överlag en stark vilja i alla grupperna att framställa livet på 
landsbygden på ett positivt sätt. Särskilt gäller detta de medelålders deltagar-
na på alla tre orterna. Det enda sammanhang där man beskriver livet på 
hemorten som begränsande i någon mening, är just att det finns färre fritids-
aktiviteter än på en större ort eller i en stad. Positiva aspekter med att bo på 
landet motiveras framför allt ur ett barnperspektiv; att växa upp på landet 
uppfattas som tryggare och därmed bättre för barnen. Detta framhålls också 
som ett starkt skäl att stanna kvar på orten (se exempel 4).  

Exempel 4. Att låta barnen växa upp på landet (V40). 

1 J: Trivs ni bra här? 
2 Vilhelm: Mm 
3 Viveka: Mm absolut 
4 Viktor: Jaa 
5 Volmar: Visst gör man ju det annars skulle man 
6 Viktor: Inte bo kvar 
7 Volmar: Skulle man inte bo kvar. För att mycket är det väl som  
8   Vivian säger om man blir äldre om man säger man 
9   skaffar familj att låta barnen växa upp på landet 
10 Viktor: Ja 
11 Volmar: Det tycker jag är viktigt jag menar man läser ju mer  
12   och mer att unga försvinner 
13 Viktor: Mm 
14 Volmar: Jag menar här kan man ha barnen leka utanför utan att  
15   man behöver va helt övervakare för dem 
16 Viveka: Nej precis  
17 Viktor: Nej det är en livskvalitet så helt klart 
18 Volmar: Ja det tycker jag 
19 Vilhelm: Jag brukar jag åker till [STOR STAD UTOMLANDS] ibland 
20   och jobbar och då blir man så otroligt tacksam för man  
21   är där ett par dar och å vad jag längtar till  
22   Östervåla 
23 Allmänt SKRATT 
24 Vilhelm: Det är folk överallt det är det verkligen. Det är 
25   nyttigt för då blir man mera tacksam ändå för att ‒  
26   för vad man har 
27 Viveka: Jo men så är det 
28 Viktor Ja just det här med barn att man kan släppa ut dom (.) 
29   på gården bara det 
30 Volmar: Ja 
31 Viktor: Riktigt skönt faktiskt 
32 Volmar: För om man jämför om man dom som har växt upp i stan  
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33   det är mycket man bommar egentligen genom att växa upp  
34   barnåren i stan kan jag  

I exemplet framhåller deltagarna varför Östervåla är en bra plats för barnen 
att växa upp på, främst därför att landsbygden uppfattas som tryggare. Men 
en annan viktig aspekt är att barnens liv på en mindre ort också ger föräld-
rarna frihet och livskvalitet, då man menar att barnen inte behöver lika 
mycket passning som inne i städer.  

Sociala begränsningar som ett resultat av att man bor i ett mindre sam-
hälle tas inte upp av någon av deltagarna, oavsett ålder. I stället verkar de 
vuxna snarast ha intrycket att det är livet i stan som är begränsat (se exempel 
4, rad 28−34). De sociala kontakterna anses till och med av flertalet del-
tagare vara något utmärkande positivt med just att bo på landsbygden, och 
flera framhåller att livet på landet ger möjlighet till större och rikare gemen-
skap. I exempel 5 tar Hedda (H15) upp att man på hemorten har för vana att 
hälsa på varandra när man möts, även då man inte känner varandra. Detta 
uppfattar också de andra i gruppen som ett tecken på att man känner en orts-
gemenskap, något de tror saknas på större orter (i detta exempel Gävle).  

Exempel 5. Här säger man hej till folk (H15). 

1 Hedda: Här säger man hej till folk det gör man inte direkt i  
2   Gävle 
3 Hugo: Det är ja jag skulle aldrig kunna gå fram och säga hej  
4   till någon i Gävle om man säger så 
5 Holly: Nej det är typ större gemenskap här hemma känns det 
6 Hanna: Jaa 
7 Hugo: Alla känner alla 
8 Holly: Precis  

I exempel 6 tar deltagarna i V40 upp hur de upplever att umgänget i städer är 
mer komplicerat och regelstyrt (man måste ringa först, man måste ta med sig 
en present, rad 16−17). På landet upplever man umgänget som mer otvunget, 
och de framhåller hur de ser denna öppenhet som något mycket viktigt. Den 
mindre gemenskapen uppfattas därmed inte bara som en trygghet utan också 
som något som möjliggör ett naturligare och mindre konstlat sätt att umgås.  

Exempel 6. Vi åker över och tar en fika (V40). 

1 Vilhelm: Nej det och sen just att den här öppenheten just att  
2   man åker över till den andra så här jag menar 
3 Vivian: Ja det gör man inte i stan 
4 Vilhelm: Man bara. Jag åker hem till någon ja han är hemma va  
5   bra och så fikar man och har trevligt alltså det känns 
6 Viveka: När det blir mera spontant 
7 Vilhelm: Som att i stan då bjuder man hem någon och så en  
8   person då 
9 Viktor:  Ja det vet jag när jag och min fru träffades då bodde  
10   hon i Stockholm och så när vi var här ute ja men vi  
11   åker över till dem, ja men vi har ju inte ringt 
12 Viveka:  Nej. (SKRATTAR) Det spelar väl ingen roll sa du 
13 Viktor: Vi åker över till dom lite så här tjena tar emot som  
14   helt vardagligt 
15 Volmar:  Som man skulle  
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16 Viktor:  Ja man känner ju och så var det liksom vadå ska vi  
17   inte ringa vi måste ha present också, nej nej vi åker  
18   över och tar en fika 
19 Allmänt SKRATT 
20 Vilhelm: Nej men den öppenheten är ju tycker jag oerhört mycket  
21   värd 
22 Viveka: Jo men så är det ju 
23 Vilhelm: Visst man brukar ju säga att man så här ute på landet  
24   alla känner alla och så är det någonting negativt, jag  
25   tycker att det finns väldigt mycket positivt i det  
26   också just att då ser man ju vänta nu det är något som  
27   inte är bra här och då kan man ju bry sig om den  
28   människan 
29 Viveka:  Mm mm mm 
30 Vilhelm: Det är ju svårare att se i stan, man kan ju försvinna  
31   på ett annat sätt i stan 

I både exempel 5 och exempel 6 lyfts det fram att ”alla känner alla”. I exem-
pel 5 uppfattas detta utan tvekan som något positivt. Vilhelm (exempel 6, rad 
23‒28) vet att denna lilla fras brukar användas som uttryck för de negativa 
aspekter som förknippas med små samhällen. I exemplet vänder Vilhelm på 
det så att det i stället ska förstås som något positivt.  

4.1.2 Att bli kvar och komma tillbaka  
Eftersom ungdomarna inte själva valt sina bostadsorter lämnar jag dem utan-
för diskussionen i detta avsnitt. Under intervjuerna ställdes heller inga frågor 
om ungdomarnas framtidsplaner, varför jag också saknar information om hur 
de ser på sin egen framtid på hemorten. 

De äldsta deltagarna är alla uppvuxna på den nuvarande bostadsorten, och 
har som mest bott på annat håll under några år i ungdomen för utbildning, 
militärtjänstgöring och liknande. Många av de äldre förefaller ha en okom-
plicerad syn på hur det kommer sig att de bosatte sig på uppväxtorten. Det 
framställs ofta som att det föll sig naturligt, antingen genom att man hade 
arbete på orten eller att man tog över en gård (se exempel 7). I exemplet 
berättar Holger (H65) hur han själv bodde kvar på barndomsgården och att 
man på det sättet blir ganska låst. Han verkar själv mena att detta är typiskt 
för hur det fungerade förut, men inte nu längre. 

Exempel 7. Man växlar inte så fort (H65). 

1 Holger: Jo men man har ju som vuxit in här så. Och dessutom då  
2   så har ju är ju född på ett lantbruk och övertog det  
3   så då blir man ganska låst, man växlar inte så fort  
4 J: Nej det är inte så lätt att bara sticka iväg 
5 Holger: Nej inte förr. Men å andra sidan så har jag ju jobbat  
6   på andra ställen så största delen av livet. Men alltid  
7   bott hemma. 

De medelålders deltagarna har en liknande bakgrund som de äldre, även om 
många av dem bott på annan ort något längre än de äldsta. För dessa framstår 
valet av bostadsort som mer komplicerat än för den äldre generationen. Som 
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tidigare framgått är det de medelålders deltagarna som skildrar livet på 
landsbygden och på den egna bostadsorten mest positivt. Detta kan kanske 
ha att göra med att denna generation i större utsträckning än de äldre upplevt 
att de aktivt valt sin bostadsort och därför också måste kunna motivera detta 
val. Man framhåller framför allt att man bor där man bor för att det är bra för 
barnen (se avsnitt 4.1.1), både för att de lätt ska kunna vara utomhus och för 
att man där har god kontakt med släktingar. 

I intervjuerna deltog tre personer, Hillevi, Tomas och Vivian, som under 
en längre period bott på annan ort och relativt nyligen flyttat tillbaka till upp-
växtorten (en av dem var vid tidpunkten för intervjun just i färd med denna 
flytt). Dessa hemvändare har bott på annan ort i 15 år eller mer och är alla i 
40-årsåldern. Att återvända till uppväxtorten verkar på det stora hela taget ha 
varit ett odramatiskt beslut, som nästan beskrivs som ett naturligt steg. 
Tomas understryker det faktum att han aldrig har flyttat ifrån Tärnsjö på 
riktigt (se exempel 8).  

Exempel 8. Jag har aldrig liksom flyttat totalt (T40). 

1 Tomas: Jag har ju aldrig liksom flyttat totalt på det sättet  
2   utan jag har bott borta, pluggat eller jobbat så har  
3   jag nog åkt hem nästan varje helg 
4 J: Mm 
5 Tomas: Jag kommer från en liten by norr om här och då ja och  
6   det var väl mycket med jakt och jord och skog det är  
7   det som är och då ju då har man ju liksom aldrig  
8   tappat den där sociala heller utan liksom 
9 J: Du har egentligen alltid varit Tärnsjöbo fast du inte  
10   bodde här 
11 Tomas: Ja precis och så träffade jag en [PERSON FRÅN OMRÅDET]  
12   som jag har känt igen så länge jag kan minnas och det  
13   var liksom så här det var liksom inte någon sådan där  
14   ja man visste vad man gav sig in på  
15 J: Man ska inte köpa grisen i säcken 
16 Tomas: Nej 
17 Tobias: Det blir väl det att du bodde i [STOR STAD] men du var  
18   ju mer hemma ut i hem varje helg 
19 Tomas: Ja precis 
20 Tanja: Tärnsjö var hemma i alla fall det att det var 

Det framgår av exemplet ovan att Tärnsjö aldrig slutat fungera som hemort 
för Tomas, trots att han bott många år på annan ort. Att han menar att han 
”aldrig liksom flyttat totalt på det sättet” (rad 1) är på sätt och vis anmärk-
ningsvärt efter 15 år, men illustrerar ändå känslan av att man aldrig är riktigt 
hemma när man inte bor på uppväxtorten. Tomas sätt att resonera om detta 
framstår inte heller som märkligt för Tanja och Tobias, som håller med 
honom och själva omtalar Tärnsjö som Tomas ”hem”, även då han bodde på 
annan ort. Den fysiska bostadsorten är därmed egentligen inte avgörande för 
vem som räknas som en riktig ortsbo. 

För Vivian framstår kontakten med hemorten som lika viktig som för 
Tomas, och det framgår att hon haft mycket tät kontakt med släkt och vänner 
på orten under hela sin tid borta. Vivian förklarar flytten tillbaka till 
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Östervåla som ett resultat av en längtan till landet. Även Hillevi tar upp en 
längtan, i hennes fall efter att ”stoppa fingrarna i marken”. Också för dem 
som inte bott borta lika länge som hemvändarna utan kanske bara några år 
under studietiden, verkar denna obestämda längtan vara en stark drivkraft för 
att åter bosätta sig på uppväxtorten.  

Hillevi (H40) är medveten om att det sällan ger andra personer positiva 
associationer att flytta tillbaka till uppväxtorten: ”Ja jag funderade på det 
innan jag flyttade tillbaka att jag liksom tillbaka hem igen det brukar ju låta 
lite negativt så där men det känns jättebra, jag ångrar inte en sekund”. Denna 
aspekt tas inte upp av Tomas eller Vivian, som båda är noggrannare än 
Hillevi med att betona att de alltid behållit kontakten med orten (vilket vi 
kan anta att Hillevi också gjort, då även hon har släkt på uppväxtorten). Till 
skillnad från de båda andra håller dock Hillevi också dörren tydligt öppen 
för att det går att flytta igen om det visar sig att man inte trivs.  

4.1.3 Samhörighet och gemenskap  
De allra flesta deltagarna ger uttryck för en stark gemenskap på den egna 
bostadsorten, vilket ofta kommer fram i anslutning till diskussioner om anda 
och samhörighet. Denna känsla av gemenskap består för många i en positiv 
upplevelse av att ”alla känner alla” (se avsnitt 4.1.1). Även om detta är en 
sanning med modifikation, vilket deltagarna själva är väl medvetna om, har 
man i allmänhet bilden av människorna på hemorten som nära samman-
bundna. Detta tas upp i de flesta av grupperna, både äldre och yngre.  

Den äldre gruppen i Harbo beskriver (exempel 9) hur den sociala trygghet 
de upplever blir tydlig genom att människor ställer upp för varandra och för 
orten när det behövs.  

Exempel 9. Vi är ett sammansvetsat gäng (H65). 

1 Holger:  […] om man säger vi vi kan väl säga att vi är ett  
2   sammansvetsat gäng och det ger sig ju mest uttryck  
3   tycker jag när det behövs, som till exempel med  
4   macken4 
5 Henning: Mm 
6 Holger: Men i övrigt så finns vi där bara och vi känner  
7   varandra och så där, men när någonting händer ja då  
8   hjälper man den, ställer upp 
9 Allmänt Ja 
10 Hedvig:  Det tycker jag nog man kan säga är ett genomgående  
11   drag 
12 Hulda: Ja det är det, det tror jag vi är 
13 Holger: Ja man springer inte och belastar varandra hela tiden  
14   men vi finns där och umgås och (…)  
15 Allmänt: Ja 

                                                 
4 Statoil lade några år innan denna intervju ned bensinmacken i Harbo. För att behålla 
möjligheten att tanka i Harbo startades en andelsägd bensinstation där privatpersoner och 
företag köpte in sig. H65 återkom under intervjun flera gånger till denna mack som exempel 
på Harbobornas engagemang.  
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Frågan om huruvida det finns någon ”ortsanda” på den egna bostadsorten 
besvaras olika i de skilda åldersgrupperna. Andan förknippas ofta med att 
”hålla på” den egna bostadsorten, gärna i motsättning till de andra orterna i 
närområdet. Flera nämner denna sockenrivalitet som en central del av den 
egna bostadsortens anda (se avsnitt 4.2.2). Bland de äldre upplevs andan som 
en självklarhet. Holger ger ett exempel på Harboandan genom att citera en 
luffare han minns från barndomen (exempel 10). Genom detta visar han 
samtidigt hur andan för honom upplevs som en tradition från förr. 

Exempel 10. Ett snällt folk i Harbo (H65). 

1 Holger: Ett litet exempel på det så länge som när luffarna  
2   gick ikring. Och det var den sista luffaren som jag  
3   vet som gick här på trakten här och den kallade vi för  
4   Dalgubben för han hade dalmål han. ”Jo det är ett  
5   snällt folk i Harbo” sa han.  

Också deltagarna i V65 talar om ortens anda som något som finns, men som 
också bygger på det som fanns förr eftersom det geografiskt isolerade läget 
tvingade folk att hålla ihop. Deltagarna i H65 tar också upp betydelsen av de 
ideella krafterna, för dem aktualiserat av fallet med Harbomacken där man 
berättar om hur ortens invånare hjälptes åt och ställde upp. Utöver tradi-
tionen och ideella krafter talar V65 om att ortens anda också märks genom 
företagande, föreningar och sport (exempel 11).  

Exempel 11. Anda av ideella krafter och företagande (V65). 

1 Valter: Det finns väl en vissa anda när man med här 
1 Vera: Jo på sätt och vis finns det ju det 
2 Valter: Företagarandan (…) 
3 Valborg: Och det här ideella har väl varit ‒ titta på det här  
4   bara5 
5 Valter: Man månar väl om Östervåla, och har gjort tycker jag 
6 Vera: Och sen att vi har haft så långt till storstäder,  
7   Uppsala, vi har liksom fått klara oss själva här uppe  
8   i skogen. Åtminstone förr men nu är det ju inte så  
9   långt 
10 Valter: Nej, men ändå, det är så  
11 Valborg: Men det är ju inte bara här, titta på Korskyrkan till  
12   exempel och idrotts-  
13 Valter: Idrottsföreningen 
14 Valborg: Idrottsområdet, hela med sporthall och ishall och allt  
15   det där som är 
16 Valter: Så det ingår väl i Östervålaandan 
17 Valborg: Kan man säga, vi kan själva 
18 Viola: Vi har väl haft tur som haft stora företag i ryggen  
19   också som har hjälpt oss 
20 Valborg: Ja dom har ju ställt upp 

De äldre i Tärnsjö tycker precis som de i Harbo och Östervåla att det nog 
finns en anda i samhället, men de beskriver den inte närmare utan kommer i 

                                                 
5 Valborg syftar här på platsen där intervjun genomfördes, en museilokal i Östervåla hem-
bygdsförenings regi. 
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stället in på en oro över samhällets utveckling. Intrycket från denna grupp är 
också att man inte alls är lika säker på att man vill tala om en ortsanda. Detta 
beror möjligen på att de omkringliggande byarna tycks spela större roll för 
deltagarnas bild av hemorten än på de andra båda orterna. T65 lyfter tanken 
på att det i stället för en Tärnsjöanda kanske snarast är just byanda man bör 
tala om (exempel 12). Detta med byanda snuddar också deltagarna i T40 vid.  

Exempel 12. Byanda finns det ju (T65). 

1 Turid: Men by, byanda finns det ju 
2 Teodor: Ja 
3 Torgny: Ja 
4 Turid: På ett annat vis än samhällsanda 
5 Tyra: Och som i en del byar där finns det ju  
6 Teodor: Sammanhållningen 

I stället för orten som centrum för gemenskapen menar de alltså att man 
skulle kunna tala om en bygemenskap i de olika byarna runt om. Att lyfta 
fram byar utanför tätorten som något speciellt förekommer inte alls i Harbo- 
och Östervålagrupperna.  

Upplevelsen av en tydlig ortsanda är inte något alla deltagare, eller alla 
grupper, beskriver. I T40 eller H40 förknippas ortsanda helt med förr i tiden. 
I T40 sätts detta i samband med att den tidigare sockenrivaliteten inte längre 
är lika tydlig. Bland ungdomarna finns ingen klar känsla av ortsanda i någon 
av grupperna. Sport tas upp av samtliga som något som förenar och gör att 
man känner gemenskap med den som bor på den egna hemorten, men något 
annat kommer de inte in på. Sport, framför allt fotbollen, framhålls för övrigt 
i alla grupper oberoende av ålder som något viktigt. 

Flera deltagare, särskilt bland de medelålders, beskriver hur de upplever 
att många som flyttar in på orten idag saknar anknytning till bygden, vilket 
bidrar till att de inte längre riktigt känner igen sig på hemorten. Frågan om 
vem som anses vara en ”äkta” ortsbo blir därmed intressant. För ungdomarna 
är denna fråga relativt okomplicerad. Ingen i de tre ungdomsgrupperna 
menade att det var problematiskt för nyinflyttade att komma in i samhället. 
Tove i T15 nyanserar bilden något genom att säga att ”om man tänker som 
vi” blir man lätt en ortsbo, annars inte. För henne handlar att vara en äkta 
ortsbo därmed inte om uppväxtplats utan snarare om en kollektiv inställning, 
där Tärnsjöbor på något vis förväntas tänka likartat. I Harbo var en av ung-
domarna själv inflyttare, om än i mycket ung ålder, och detta gjorde inte att 
denna person uppfattade sig som mindre Harbobo än de andra – vilket de 
andra i gruppen också bekräftade.  

För deltagarna i H65 var det självklart att Harbobor kan vara mer eller 
mindre genuina, och de menade att det nog skulle vara svårt att känna sig 
som en riktig Harbobo om man inte var född på orten (exempel 13). Helt 
nödvändigt ansåg de dock inte detta vara (rad 8‒9). 
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Exempel 13. Helst ska man vara född här (H65). 

1 J: Hur blir man Harbobo? 
2 Allmänt SKRATT 
3 Henning: Ja det är en bra fråga. Helst ska man vara född här  
4   tror jag 
5 Holger: Det är nog en fördel 
6 Hulda: Ja det verkar så 
7 Henning: För att känna sig som en riktig Harbobo 
8 Hedvig: Det beror väl lite på hur man är själv också. Kommer  
9   man hit och är tuff då tror jag att man är illa ute 

Att det att vara en äkta ortsbo handlar om en känsla är också deltagarna i 
T65 inne på (exempel 14). För att den känslan ska infinna sig måste man, 
tror Tyra, nog ändå vara född på orten (rad 1). Torgny menar att det är vik-
tigt att brinna för hembygden. Eftersom han nämner det i en kommentar till 
Tyra anser han förmodligen att den som inte är uppvuxen på orten inte upp-
lever den brinnande känsla han talar om (rad 4). 

Exempel 14. Att riktigt känna det där (T65). 

1 Tyra: Jag tror att man måste vara född i Nora 
2 Torgny: Ja 
3 Tyra: För att riktigt känna det där 
4 Torgny: Man måste ju brinna för sin hembygd, hjärtat klappar  
5   ju för det. Kanske för mycket i dagsl‒ i nutid. […] 

Generellt menar de flesta att det inte är svårt att komma in i samhället, bara 
man har rätt inställning. De vuxna i Östervåla betonar mer än andra det vik-
tiga i att engagera sig i föreningar, och tar också upp att det är lättare för den 
som flyttar in och har ett företag eller en liknande plattform att utgå ifrån. 
Många lägger ett relativt stort ansvar på den inflyttande att själv ta sig in i 
gemenskapen.  

Att det inte alltid är så lätt för inflyttade att känna sig som riktiga ortsbor 
framhålls dock också bland annat i V40. Precis som de äldre betonar de hur 
de som är födda på orten har gemenskapen gratis, till skillnad mot dem som 
är uppvuxna någon annanstans. I exempel 8 visar Tomas att den som vuxit 
upp på orten alltid har möjlighet att betrakta sig som ortsbo. Andra, inflyt-
tade, har inte samma möjlighet att höra till på detta okomplicerade sätt och 
även att komma från en av grannorterna kan innebära problem med att känna 
att man hör till (exempel 15). I exemplet berättar Volmar om hur hans fru, 
som är från Harbo, länge var utanför (rad 9‒12). Liknande erfarenheter har 
också Viktor (rad 19‒21). 

Exempel 15. I början var hon utanför (V40). 

1 Viveka: Dom säger ju det, vissa som kommer utifrån säger att  
2   det är jättesvårt att komma in sig i samhället medan  
3   vi tycker tvärtom. Många som säger att det är  
4   jättesvårt att liksom inte känna sig välkommen kanske  
5   man att det är svårt att komma in folk på livet. Är  
6   man urvålabo eller vad man ska säga, då är man det  
7   liksom då är man en 



 

 98

8 Vilhelm?: Jo men det vet jag 
9 Volmar: Det har jag hört flera som har sagt som har flyttat  
10   in. [NAMN] som jag är gift med hon kom ju hit från  
11   Harbo men i alla fall det är i början ja hon var  
12   utanför 
13 Viveka: Ja precis 
14 Vivian: Från Harbo? 
15 Volmar: Jo men hon var Harbobo hon och jag var Vålabo 
16 Viktor: En jäkla skillnad se 
17 Allmänt:  SKRATT 
18 Volmar: Nej men det tror jag faktiskt att det är va 
19 Viktor: Ja det vet jag också att när [NAMN] flyttade ut hit då  
20   hon hette inte [NAMN] utan hon hette [Viktors] tjej  
21   mycket 

 
Sammanfattningsvis betraktas lokal förankring inte som något man nöd-
vändigtvis måste födas in i, även om det underlättar. Tydliga skillnader mel-
lan åldersgrupperna framträder dock.  

4.2 Vi och de  
I avsnitt 4.1 framgår att de allra flesta deltagarna upplever en stark känsla av 
tillhörighet på bostadsorten, även om den inte alltid beskrivs på samma sätt. 
Jag menar därför att det finns en relativt stark upplevelse av ett ”vi” på alla 
tre orterna. Mycket relevant för många är förhållandet till de andra grann-
orterna och grannortsborna, det vill säga ”de”. I detta avsnitt går jag därför 
närmare in på hur deltagarna berättar om förhållandet till grannorterna, både 
vad gäller kontakter, kommunikationer och den allmänna inställningen. 

4.2.1 Kontakter inom undersökningsområdet  
Som tidigare framgått (avsnitt 3.1.1) fungerar Östervåla som kommundels-
centrum för den norra kommundelen. Det vore därför naturligt att Harbo- 
och Tärnsjöborna uppgav att de rörde sig en del i Östervåla, något som dock 
inte är fallet. Harboborna tar tydligt avstånd från de andra orterna och anser 
att de nästan bara åker till Uppsala. Tärnsjöborna hävdar att det mesta de 
behöver finns på den egna orten. Östervåla fungerar därför inte som centrum 
så att invånarna på de andra orterna orienterar sig dit för annat än vårdcentral 
och annan kommunal service, åtminstone inte medvetet. För ungdomarna är 
dock Östervåla centralt, eftersom de går i skolan där. 

Harbo har en något priviligierad geografisk position för både Tärnsjö- och 
Östervålabor genom sitt läge längs landsvägen till Uppsala. Många säger 
därför att de nog ganska ofta stannar och handlar i Harbo på vägen hem. I 
H65 antyds att det också är ganska många Vålabor som satsat pengar i deras 
mack också, eftersom den ju ligger så lagom längs vägen. Ungdomarna från 
Tärnsjö, som inte åker till Uppsala så ofta, menar dock att de aldrig är i 
Harbo. 
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Tärnsjö framstår för Harbo- och Östervålaborna som avlägset. I alla 
åldersgrupperna uppges att man träffar på Tärnsjöbor genom idrotten, men 
annars anser man sig inte ha särskilt mycket kontakter där. Ungdomarna i 
Harbo illustrerar sina sparsamma kontakter med Tärnsjö i exempel 16.  

Exempel 16. Har inte varit i Tärnsjö mycket (H15). 

1 Holly: Alltså jag kan nästan räkna hur många gånger jag har  
2   varit i Tärnsjö 
3 Hampus: Jag har varit där tre gånger kanske 
4 Hanna: Ja 
5 Holly: Ja precis 
6 Hugo: Poff 
7 Hanna: Jag har inte varit där mycket 
8 Holly: Tärnsjödagen6 typ 
9 Hugo: På fritiden har jag typ varit där en gång 
10 J: Och det minns du 
11 Hugo: Det minns jag 
12 Hanna: På fritiden har jag också varit där typ en gång 

Det verkar vara naturligt för de flesta att göra skillnad mellan sociala och 
kommersiella kontakter med andra orter, så att man skiljer mellan att åka till 
de andra orterna för att handla eller liknande och när man åker för att hälsa 
på släkt och vänner. Många gånger tar någon först bestämt avstånd från att 
man någonsin åker till en av grannorterna, för att sedan berätta att man har 
ett syskon eller nära vän på orten i fråga. Ett viktigt sammanhang är som 
redan nämnts idrotten och idrottsföreningarna, där både de medelålders del-
tagarna och ungdomarna ofta kommer in på samarbeten mellan de tre orter-
na. 

4.2.2 Sockenrivalitet  
Under intervjuerna kommer ofta en rivalitet med upplevt långa anor mellan 
orterna fram. Sockenrivaliteten är nog på många sätt att betrakta som en 
tradition, där funktionen åtminstone delvis är att stärka samhörigheten på 
den egna bostadsorten. Framför allt handlar det om Tärnsjö och Östervåla, 
men också i Harbo finns något som ”pyr” (exempel 17).  

Exempel 17. Det är fortfarande lite så där (H15). 

1 Hugo: Men Våla brukar ju hålla ihop lite så där vi har ju  
2   Vålatjejerna och Harbotjejerna 
3 Hanna: Det är ju att dom brukar ha ihop 
4 Hugo: Dom brukar vara lite mer ihop än Tärnsjö 
5 Hedda: Men ändå så ligger det lite och pyr under faktiskt,  
6   det är fortfarande lite så där 
7 J: SKRATT 
8 Hedda: Men 
9 J: Lite rivalitet 
10 Hedda: Mm det är 

                                                 
6 Ett årligt arrangemang där mellanstadieklasserna i Harbo, Tärnsjö och Östervåla tävlar i 
friidrott mot varandra på Tärnsjö IP. 



 

 100

11 J: Hur yttrar sig det 
12 Hedda: Jaa det märks väl bara tycker jag, det känns 

I sekvensen ovan framställs denna sockenrivalitet på ett för intervjuerna rela-
tivt typiskt sätt som något ogripbart och underliggande. Framför allt är det 
Hedda som uttrycker detta genom sin antydan om att ”ändå så ligger det lite 
och pyr under” (rad 5), och då hon på rad 12 förklarar att det bara ”märks”, 
och ”det känns”.  

Att sockenrivaliteten inte längre är lika viktig som man antar att den var 
tidigare framhålls i de flesta grupperna. De vuxna tror att det gemensamma 
högstadiet i Östervåla är ett skäl till att rivaliteten minskat. För de medel-
ålders deltagarna handlar detta om när man slog ihop klasserna så att elever 
från de tre orterna blandades och gick tillsammans, för de äldre upplevs bara 
det faktum att man samlades på samma skola som betydelsefullt. 

Sport, och framför allt fotboll, nämns ofta som ett område där socken-
rivaliteten märks och fortfarande finns kvar. I exempel 18 berättar deltagarna 
om hur de upplevde sockenrivaliteten på idrottsdagen med de andra sko-
lorna. 

Exempel 18. Då är det krig (T40). 

1 Tanja: Men ja för vi vart ju blandade alldeles för då var det  
2   ju ändå det där Harbo Våla Tärnsjö-kriget kan man ju  
3   säga hela tiden som när vi gick på idrottsdag på IP  
4   till exempel då är det ju ojojoj 
5 Tina: Ja då riktigt 
6 Tanja: Då är det krig, och spelar man fotboll så åh, vann man  
7   över Våla så ja! Det spelade ingen roll om man  
8   förlorade alla andra matcher så att det 
9 Tomas: Nej men visst är det väl så, så är det väl och det är  
10   väl ingen som vill förlora mot Harbo heller 
11 Tony: Nej inte det heller 

Det förekommer då och då i intervjuerna att deltagarna i förbigående kom-
menterar de andra orterna på ett negativt sätt. I exempel 19 diskuterar del-
tagarna hur Harald en kort period bodde i Östervåla. Efter att Håkan haft 
några praktiska invändningar inflikar Hillevi att ett ytterligare problem för 
Harald ju var att lägenheten som han bodde i dessutom låg på fel ort (rad 
10). Detta leder till att Håkan träder in och i någon mån måste förklara 
Haralds val av bostadsort genom att understryka att Harald inte själv kunde 
hjälpa att han var tvungen att flytta till just Östervåla (rad 12).  

Exempel 19. Fel ort också (H40). 

1 Harald: Nej det var väl efter lumpen och man tog en lägenhet  
2   då var väl tre fyra månader kanske, ett halvår jag  
3   kommer inte ihåg jag 
4 Håkan: Just ja du bodde i Torgvägen7 ja 
5 Harald: Mm 
6 Håkan: Det var inte länge det 

                                                 
7 Torgvägen ligger i Östervåla. 
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7 Harald: Ett halvår 
8 Håkan: Det var inte så trivsam lägenhet heller 
9 Harald: Nej du det var inte det 
10 Hillevi: Fel ort också 
11 Harald: Det var ju det 
12 Håkan: Det fanns inget annat ledigt då 
13 Harald: Nej det var det 

Liknande exempel på mindre gliringar mot grannorten förekommer då och 
då och fungerar som en typ av skämt. Att funktionen ofta är skämtsam tas 
också upp i T40 (exempel 20, rad 7‒9), även om det också ligger en del all-
var bakom. I exemplet poängterar Tomas att sockenrivaliteten var något 
viktigt förr, men att den numera nog inte längre spelar någon större roll (rad 
1‒6). 

Exempel 20. Mer på skoj (T40). 

1 Tomas: Det är väl om vad ska man säga förr så fanns det ju  
2   mer sådan här ja det var väl innan man fanns till då  
3   var det ju mer sådan här, ja, sockenrivalitet och  
4   sådan anda, det är det ju och förr så kan man ju säga  
5   lite nu också så här ibland och grannsamhälle  
6   Östervåla så är man grr 
7 Tina: Men det är ju mer på skoja eller hur 
8 Tomas: Ja på skoj 
9 Tina: Man skojar ju med varann liksom 
10 Tomas: Ja men alla vi har gick ju i högstadiet på Östervåla  
11   så ser ju skolsystemet ut och det var ju i alla fall  
12   när jag gick på högstadiet så var det ju man var inte  
13   riktigt nöjd du var inte riktigt nöjd när man  
14   Östervåla liksom det var ju något som 

Sockenrivaliteten används på sätt och vis som ett sätt att hävda den egna 
ortens särart gentemot grannorterna, och är samtidigt ett sätt att stärka den 
egna gemenskapen. Sockenrivaliteten kan också upplevas som ett sätt att 
genom en slags ”derbykänsla” förstärka sammanhållningen i närområdet (jfr 
Reed 1982:17). 

4.2.3 Folk och folk  
Under intervjuerna diskuterades om deltagarna ansåg att det fanns någon 
skillnad mellan befolkningen på de olika orterna. Denna fråga besvarades 
mycket olika. Det fanns de som genast tyckte att skillnaderna är stora 
(Vilgot, V65: ”Ja jösses ja!”) och de som menade att det inte fanns några 
skillnader alls (Tove, T15: ”Vi är väl rätt lika bara det att vi inte vill att vi 
ska vara så lika som vi egentligen är tror jag”). I alla grupper fälldes dock 
kommentarer om invånarna på grannorterna. Generellt upplever deltagarna 
mindre och mindre olikheter ju yngre de är, men skillnader upplevs ändå 
som relevanta att tala om även för de yngsta. Ingen tycker att skillnaderna är 
stora, men icke desto mindre tillräckliga för att uppmärksammas.  
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Det finns en ganska utbredd föreställning i både Harbo och Tärnsjö om att 
Vålabor anser sig vara lite finare och bättre (jfr Reed 1982:17). Denna känsla 
går igen i alla åldersgrupper. Till exempel säger Hedda (H15) om Östervåla-
borna att ”dom tror att dom är så jädra bra”. I H40 är man också överens om 
att Vålaborna är lite ”finare”, och att de själva och Tärnsjöborna nog är mer 
lika varandra på det viset. Man talar om hur man har vänner både i Tärnsjö 
och Östervåla, men menar lite skämtsamt att man inte umgås med dem, för 
”vi gillar ju inte Vålabor” (se exempel 21, rad 15).  

Exempel 21. Vi gillar ju inte Vålabor (H40). 

1 Harald: Jo men visst känner man ju 
2 Håkan: Jo man känner igen folk när man åker, klasskompisar  
3   och  
4 Harald: Ja 
5 J: Mm 
6 Håkan: Man träffar 
7 J: Ni kan åka dit och umgås med folk men kanske inte 
8 Harald: Nej 
9 Håkan: Nej det gör vi inte 
10 Allmänt: SKRATT 
11 Helen: Där går gränsen eller vad 
12 Allmänt: SKRATT 
13 Harald: Jag vet det låter illa men 
14 Allmänt: SKRATT 
15 Håkan: Vi gillar ju inte Vålabor 

Harbo, den minsta av orterna, verkar i det här sammanhanget inte vara in-
tressant att skilja sig från. Både Tärnsjöborna och Vålaborna menar att 
Harbobor är som de själva, medan de beskriver varandra som något annat. I 
Tärnsjö och Östervåla framhålls också vid flera tillfällen hur samhällenas 
status skiftat det senaste seklet, och hur detta påverkat synen på orternas 
befolkning. I Östervåla beskrivs Tärnsjöborna av de äldsta som att de tradi-
tionellt varit rikare än Vålaborna och att de varit malliga för sin järnväg 
(exempel 22). 

Exempel 22. Rikare i Tärnsjö (V65). 

1 Valborg: Jo men som min farsa sa när han sku … Det ”flickorna  
2   dom är välschnare8 i Våla men dom är rikare i Tärnsjö” 
3 Viola: Å, dom var finare där 
4 Vilgot: Jaa 
5 Valborg: (…) men rikare 
6 Vilgot: Det är ett så gammalt uttryck 
7 Viola: Välsche 
8 Vera:  Och sen har dom ju varit så malliga i Tärnsjö för den  
9   där järnvägen dom har haft 

Man får lätt intrycket att denna järnväg för både de äldre Vålaborna och 
Tärnsjöborna blivit något av en symbol för Tärnsjös tidigare välstånd. Också 
Torgny (T65) tar upp detta genom att under intervjun berätta den roliga 
historien om fotbollsmatchen som fick avbrytas när tåget kom (exempel 23).  
                                                 
8 Förmer, lite bättre (min översättning). 
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Exempel 23. Vålaborna vill se tåget (T65). 

1 Torgny: Ja, till exempel, kan dra en liten rolig historia. Det  
2   var fotbollsmatch här på IP, och det var en där som vi  
3   kallade för [NAMN], han var ju fantastisk med  
4   sina två söner i A-laget, men så han […] Men det var  
5   Så här att tåget gick ju förbi fotbollsplanen och då  
6   var det någon Norabo som ropade: Domarn, domarn,  
7   stoppa matchen! Vålaborna vill se tåget! 

Historien Torgny berättar ger en skämtsam nidbild av Vålaborna som impo-
nerade av Tärnsjös modernitet. De äldre Vålaborna minns också hur Tärnsjö 
var den ort där det satsades mest när de själva var barn. De förknippar också 
Tärnsjöborna med att vilja vara lite märkvärdigare, rikare och ”lite större 
över huvud taget på något vis”, som Valborg (V65) uttryckte sig. Denna bild 
av Tärnsjö som den tidigare mer framgångsrika orten av de båda berättas det 
också om i T40 och V40. Detta betraktas idag enbart som ett historiskt för-
hållande som nu ser annorlunda ut, och det nämns över huvud taget inte i 
ungdomsgrupperna eller bland de vuxna i Harbo.  

Idag är det i stället Östervåla som uppfattas som den mer betydande orten. 
I både T40 och T65 karaktäriseras Vålaborna som framåt och sådana som får 
saker gjorda. Man talar om deras företagsamhet och att många är engagerade 
i ideella föreningar. Uttrycket ”Dom ger sig inte” förekommer i båda grup-
perna. Intrycket är att detta är ett vanligt sätt att tala om Vålabor, och kanske 
också ett sätt att förklara Östervålas utveckling de senaste 50 åren (exempel 
24). 

Exempel 24. Våla lever på ett annat sätt (T40). 

1 Tanja: Vålaborna är förmer, alltså 
2 Tobias: Ja faktiskt 
3 Tina: Men det har väl inte alltid varit så 
4 Tanja: Det tror jag SKRATTAR 
5 Tomas: Nej det har inte varit så, jag är [ENGAGERAD I LOKAL  
6   HISTORIA] och då är det förr var det så att Tärnsjö  
7   var ju liksom det rika delen med järnväg och silo och  
8   det här och Östervåla hade liksom ingenting, men sedan  
9   ändrades ju det och tittar man på samhällena nu så är  
10   ju Östervåla samhälle fint, det är ju  
11 Tobias: Ja en kåk kostar ju tvåhundra tusen till i Våla mot i  
12   Tärnsjö 
13 Tomas: Ja men det är liksom ordningsfyllt och här är det ju  
14   en massa ris och kåkar (…) 
15 Tobias: Men framför allt så lever ju Våla på ett annat sätt 
16 Tomas: Ja mera 
17 Tobias:  Det är mera, det är alltid folk som står och pratar i  
18   kiosken och det är här är det mera dött faktiskt 
19 Tomas: Ja 
20 Tanja: Och dom jobbar mera där, nej dom är det mera go i, dom  
21   ställer upp för varandra 
22 Tina: Ja kanske 
23 Tanja: För är det någon gör liksom så här i Tärnsjö ofta då  
24   är det, först gnäller folk för att det inte händer  
25   någonting, och är det väl någonting som händer så  
26   ställer dom inte upp i stället för då är dom lite  
27   avundsjuka att det får inte vara någon som gör  
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28   någonting som kan vara något bra 
29 Tomas: Ja och sen nej jag tror att dom är duktiga med  
30   föreningar och så här och 
31 Tanja: Mm. Mycket ideellt där som ställer upp och lika  
32   politikerna är mycket bättre från Våla också, där är  
33   det lite, dom är det go i liksom att dom ger sig inte 
34 Tomas: Ja 
35 Tanja: Ja men tänk [LOKAL POLITIKER] och dom här 
36 Tomas: Jag vet inte vilka, nej han ger sig nog inte 
37 Tanja: Nej han gör ju inte det 
38 Tina: SKRATTAR 
39 Tanja: Så att dom får det till sist som dom vill 

Det positiva sätt att tala om Östervåla som syns i exempel 24 uppfattar jag 
som typiskt för de vuxna från Tärnsjö. Man uppfattar Östervåla som en ort 
där invånarna är engagerade och aktiva, och där samhället lever upp och 
kommunen satsar. Denna bild delas i stort också av de vuxna deltagarna från 
Östervåla, särskilt den äldsta gruppen. Deltagarna i V65, som ju varit med 
och minns tiden då Östervåla stod i Tärnsjös skugga, ser väldigt positivt på 
den egna ortens utveckling och tar speciellt upp att många yngre är med och 
engagerar sig idag. Detta tycker de skiljer sig mot hur det såg ut när de själva 
var yngre.  

I kontrast till hur Vålaborna beskrivs karaktäriseras den egna ortens be-
folkning av de vuxna deltagarna från Tärnsjö i negativa ordalag, särskilt i 
T40. Tanja (T40) beskriver den egna ortens befolkning som att ”vi är nog 
ganska vrånga, vi är nog tråckigt9 folk tror jag […]”. I jämförelse kan näm-
nas att det också i intervjuerna med Harbobor och Vålabor förekommer att 
negativa kommentarer fälls om Tärnsjöbor. Hedda (H15) säger att Tärnsjö-
bor, även om de är rätt lika Harboborna, är lite ”skabbiga”. I V15 används 
det ganska starka uttrycket att Tärnsjöbor är ”pundare” och i V40 nämner 
Viveka att det är ”lite pest” i Tärnsjö. I T65 berättas om hur service som 
affärer och kaféer i mångt och mycket har försvunnit från orten, hur lite det 
satsas från kommunens håll och att man är rädd för att drabbas av neddrag-
ningar i framtiden. ”Vi får väl se hur det går med Tärnsjö”, säger Tekla 
(T65) lite uppgivet. 

Som tidigare nämnts verkar Tärnsjö skilja sig från de båda andra orterna 
genom att deltagarna därifrån framhåller byarna runt centralorten i stället för 
själva Tärnsjö. I exempel 25 protesterar Turid och Tekla och rättar mig när 
jag ställer en inledande fråga om hur länge de bott på orten.  

Exempel 25. I Nora socken (T65). 

1 J: […] hur länge har ni bott i Tärnsjö egentligen 
2 Turid: I Nora 
3 Tekla: I Nora socken 

I utdraget framgår att det är viktigt för både Turid och Tekla att betona att de 
inte bor i Tärnsjö, som de menar bara refererar till själva tätorten, utan i 
                                                 
9 Tröga, lata (i brist på vilja, men inte förmåga). 
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Nora socken. I intervjun växlar de sedan båda mellan att tala om Tärnsjö och 
Nora när de syftar på orten, men när den direkta frågan ställs reagerar de 
båda på ortnamnet. Det är frestande att spekulera i att detta kan bero på att 
orten Tärnsjö, kanske till och med namnet Tärnsjö, i större utsträckning än 
de båda andra orterna förknippas med sociala problem och negativ utveck-
ling. Av den anledningen kanske det är viktigt för Turid och Tekla i exemp-
let att i någon mån ta avstånd från ”Tärnsjö”. Detta återkommer flera gånger 
i just intervjun med äldre Tärnsjöbor.  

4.3 Regionen och länsbytet  
I kapitlets avslutande avsnitt redogör jag kort för deltagarnas kommentarer 
gällande länsbytet 2007, en fråga som blev en viktig katalysator för diskus-
sionen om undersökningsområdets ställning i regionen. Inställningen i läns-
bytesfrågan kan sättas i samband med hur deltagarna orienterar sig i region-
en, och är därför fortfarande – trots att länsbytet från Västmanlands till 
Uppsala län nu sedan många år är genomfört – intressant också ur denna 
avhandlings perspektiv. För avhandlingen är det förstås också av vikt att ta 
reda på hur deltagarna uppfattar att de rör sig i regionen. Detta har betydelse 
både för den regionala språkvariation de kan beskriva, och som bakgrund till 
hur de förhåller sig till omgivande orter.  

Uppsala beskrivs i alla grupper som helt dominerande som handels-
centrum. En skillnad märks dock mellan deltagarna från Harbo och övriga, 
där deltagarna från Harbo, i synnerhet de äldsta, har en tendens att närmast 
kategoriskt hävda att de enbart åker till Uppsala. Detta uppfattar man har 
gamla traditioner (Holger, H65: ”Ja men vi har ju alltid haft kontakterna mot 
Uppsala som när vi går utanför socknen sa vi, det är ju där vi har haft våra 
kontakter”).  

Tärnsjö är den ort som ligger längst bort från Uppsala och Stockholm, 
men i gengäld närmare både Sala och Gävle. Ortens geografiska läge tas upp 
som något i grund och botten gynnsamt av Tony i T40 (exempel 26). Det är 
visserligen inte så nära till någonting, men i gengäld når man i Tärnsjö flera 
olika större orter på ungefär samma avstånd. I verkligheten förefaller denna 
möjlighet att röra sig mot flera olika större orter och städer dock utnyttjas 
relativt sparsamt. 

Exempel 26. Vi bor väl egentligen rätt bra (T40). 

1 Tony: Ja vi bor väl egentligen rätt bra för det är sex mil  
2   till Uppsala, sex mil till Gävle och 
3 Tomas: Sandviken 
4 Tanja: Sju 
5 Tony: Västerås 
6 Tanja: Ja så man har det ju bra, relativt 
7 Tony: Ja jag menar det 
8 Tanja: Och inte så långt till Stockholm heller egentligen det  
9   är ju pendlingsavstånd för många 
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Tärnsjöborna tenderar nog att åka något mer än de övriga mot Gävle och 
Sandviken, där Valbo är ett stort köpcentrum, och också Östervålaborna rör 
sig ditåt ibland. Västerås uppger ingen att man åker till längre, men till Sala 
är det många av de äldre på alla orterna (också Harbo) som åker eftersom 
man upplever att det är en trevlig stad. Det är mycket vanligt att de som 
uppger att de åker till andra städer än Uppsala också berättar att de har släkt 
på den aktuella orten.  

Diskussionen om Heby kommuns länstillhörighet var aktuell under stora 
delar av 1900-talet, också före kommunsammanslagningen 1971. Inför den 
kommunala folkomröstningen 1998 var diskussionen stundtals hetsig. Ung-
domarna i undersökningen, som vid tidpunkten för länsbytet var relativt små 
barn och precis hade börjat skolan, menar själva att de bara har vaga minnen 
av dessa diskussioner. I ingen av ungdomsgrupperna uttrycks heller något 
engagemang i frågan. Deras reflektioner handlar framför allt om ytliga för-
ändringar (bussarna bytte färg). Också för de vuxna deltagarna handlar det 
ibland om till synes små förändringar, men också ibland större (”Jaa, så när 
man säger stan nu då menar man ju Uppsala, förut var det ju Sala, åt-
minstone för mig”, Viola i V65).  

Några av ungdomarna från Harbo berättar dock att de minns hur frågan 
diskuterades (exempel 27). Att tongångarna gick höga märks genom att ung-
domarna minns detta som ”ett jävla liv”, ”ett jävla tjat” och ”tjat och gnat”. 
Denna grupp minns också känslan av att vara speciella som upplänningar i 
Västmanlands län.  

Exempel 27. Det var ett jävla liv (H15). 

1 Hugo: Det var ett jävla liv 
2 Hedda: Ja det var ett jävla tjat var det 
3 Holly: Jag kommer inte ihåg någonting 
4 Hugo: Det var alltid tjat och gnat hemma också 
5 Hedda: Jag kommer ihåg 

För de vuxna deltagarna ser det dock ofta annorlunda ut. I grupperna från 
Harbo och Östervåla förekommer flera berättelser om hur befolkningen 
drabbades av att tillhöra vad de uppfattade som ”fel” län. I exempel 28 
sammanfattas mycket av det som kommer fram i dessa grupper. Viktors 
berättelse om hur han och hans pappa var tvungna att manipulera systemet 
för att få åka till Uppsala i stället för Västerås (rad 12−30) för att få akut-
sjukvård är på sätt och vis typisk för mångas upplevelse. Flera liknande be-
rättelser finns i intervjuerna. 

Exempel 28. Vi var styrda åt det där hållet (V65). 

1 Volmar: Den kontakten som var det var ju tack vare skolan,  
2   något annat var det ju inte naturligt åka till då  
3   inte, för att det är samma avstånd till Sala och  
4   Uppsala. Skulle man åka och handla någonting då vart  
5   det ju Uppsala för där fanns ju mer att välja på 
6 Vilhelm:  Mm ja. Jag var till sjukhuset i Västerås en gång i  
7   månaden, efter [OLYCKAN], ett och ett halvt år. Då  
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8   fick man sitta och dunka ända dit, då tänkte man  
9   otroligt så onödigt när det är mycket närmare till  
10   Uppsala 
11 Viveka: Jasså ja visst 
12 Viktor: Det här var många år sen nu vad kan jag ha varit, 21.  
13   Satt hemma i soffan hos morsan och farsan och så säger  
14   farsan till mig. Hördu [Viktor], sa han, nu får du  
15   skjutsa in mig sa han. Jag har så ont i hjärtat sa  
16   han. Och ja ba, nej. Ganska stissig. Så då sa jag det  
17   åt han: hur är det. Jag vet, det var dumt, vet inte  
18   vad man tänkte med då riktigt, men då kom vi överens  
19   om i alla fall att vi skulle inte ringa förrän vi  
20   passerade Harbo för att då skulle vi få åka till  
21   Västerås 
22 Allmänt: SKRATT 
23 Viktor: Så att när jag ringer SOS, då ringer fars, ja jag vet  
24   inte, då ringer vi när vi passerar Hebyvägen upp så  
25   att säga. Och dom frågade det också, var är ni  
26   någonstans. Nej nu har vi passerat Harbo. Nästan uppe 
27   i Haga. Ja då skickade dom till Uppsala men egentligen  
28   skulle ni ha kört till Västerås sa dom. Ja men nu är  
29   vi på väg in mot Uppsala. Ja okej då, sa dom. Men det  
30   var inte populärt liksom.  
31 Viveka: Så hemskt, hördu. Så fruktansvärt.  
32 Allmänt: SKRATT 
33 Viktor: Ja men lite sånt, det var ju ett stort problem med  
34   länet alltså, att vi var ju vi var styrda åt det där  
35   hållet hela tiden 
36 Viveka: Ja precis 
37 Volmar: Men litegrann så kanske Tärnsjö upplever det idag, som  
38   också får åka till Uppsala men kanske ja deras sjukhus  
39   i Sala då det lades ju ner, jag vet inte vad det är  
40   där idag men dom har väl litegrann det vi hade förr 
41 Viktor: Mm 
42 Viveka: Ja så är det 
43 Volmar: För dom har ju längre till Uppsala än vad dom har till  
44   Sala 

Mot bakgrund av den diskussion som fördes vid folkomröstningen och läns-
bytet tar man också i flera fall upp att befolkningen i Tärnsjö, där under 
30 % i tätorten röstade för ett länsbyte, nu väl förmodligen känner samma 
vanmakt som de själva gjorde före länsbytet (rad 37‒44). Intressant att kon-
statera är att Tärnsjöborna inte alls verkar resonera på det sättet. Ingen av 
deltagarna där uttrycker missnöje med länsbytet. Det är värt att uppmärk-
samma att de inte heller är lika intresserade av att diskutera länsbytesfrågan; 
den verkar på ett helt annat sätt än i Harbo och Östervåla vara utagerad. Del-
tagarna i T65 tror att detta har med deras fogliga natur att göra (exempel 29). 

Exempel 29. Vi är fogliga (T65). 

1 Tekla:  Nej man har kommit in i det 
2 Turid:  Det hörs ju ingenting av det nu inte 
3 Teodor: Nej nej, vi är fogliga 
4 Turid: Ja 
5 Tekla: Ja ja, vi är inga Vålabor 
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Att man uppfattar invånarna på den egna orten som fogliga i jämförelse med 
Vålaborna som ”aldrig ger sig” är förstås ett uttryck för det sätt att tala om 
de olika orterna som framkommit på andra ställen i kapitlet (se avsnitt 4.2.3). 

4.4 Sammanfattning  
Att vara bosatt i undersökningsområdet upplevs av i princip samtliga inter-
vjuade som något positivt, en känsla som artikuleras framför allt av de 
medelålders deltagarna. De vuxna deltagarna verkar också relativt tydligt 
uppfatta sig som ”ortsbor”, som på olika sätt vill vara en del av den uppfat-
tade traditionen på orten. Särskilt kommer detta i dagen när det handlar om 
traditionella motsättningar inom närområdet, där maktförhållanden mellan 
Östervåla och Tärnsjö speglas. Dessa motsättningar används idag som all-
mänt bekanta sätt att skämta om grannorterna.  

Länstillhörigheten engagerar framför allt de vuxna deltagarna på de orter 
där en stor majoritet var för länsbytet. För ungdomarna är frågan på det stora 
hela taget inte aktuell, och de uttrycker heller inte några egentliga åsikter om 
länspreferens. Inte heller verkar deltagarna i någon större utsträckning upp-
fatta att länsbytet har förändrat deras sätt att röra sig i regionen, där Uppsala 
alltid dominerat som handelscentrum. Deltagarna från Tärnsjö och Östervåla 
verkar dock i betydligt större utsträckning än Harboborna också ha kontakter 
med Gävle, Sandviken och Sala. 
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5 Dialekten och talarna  

Detta kapitel handlar om dem som talar dialekt på den egna bostadsorten och 
i det undersökta området. Kapitlet är indelat i två avsnitt. I det första (5.1) 
behandlar jag synen på och föreställningen om vilka som är dialekttalare och 
avsnittet är tänkt att besvara den första frågeställningen i syftet: Vem betrak-
tas som dialekttalare i ett standardspråksnära dialektområde, och på vilket 
sätt anses dialekten användas idag? I detta avsnitt försöker jag belysa både 
vilka som av deltagarna uppfattas som prototypiska talare av den lokala dia-
lekten och hur dialekt allmänt anses användas av invånarna idag. Resultaten 
bygger delvis på och utvecklar Teinler 2014. I avsnittet behandlas också hur 
lokal dialekt värderas av deltagarna.  

Kapitlets andra del (5.2) handlar om hur deltagarna i gruppintervjuerna 
beskriver dialektförändring med utgångspunkt i det egna området. I detta 
avsnitt besvaras därmed den andra frågeställningen: Hur beskrivs och upp-
fattas dialektförändring ur deltagarnas perspektiv, och hur resonerar man om 
sin egen roll i denna process? Målet är att ge en bild av hur språkförändring 
upplevs och förklaras av dem som lever och talar mitt i händelseförloppet.  

Kapitlet bygger helt på material från gruppintervjuerna.  

5.1 Dialekttalaren och dialektanvändaren  
I detta avsnitt går jag igenom hur den prototypiska dialekttalaren framställs i 
intervjuerna, och jämför detta med hur dialekt anses användas idag. Det är 
inledningsvis viktigt att framhålla att ingen av ungdomsgrupperna har sär-
skilt mycket att säga om detta tema. Ungdomarna i H15 talar mer än de 
andra, men inte heller här engagerar ämnet. Eftersom delar av avsnittet inte 
bygger på direkta frågor om ämnet utan på sådant som kommer fram också 
när samtalet handlar om annat, har bristen på material från ungdomarna för-
modligen också att göra med att de generellt är mindre aktiva i intervjuerna. 
Detta förklarar dock inte allt, och jag menar att de yngsta deltagarnas mindre 
tydliga bild av en prototypisk talare också är ett tecken på att lokal dialekt 
hos dem är att betrakta som i mindre utsträckning registrerad. Ungdomarnas 
ointresse för att diskutera temat kommer sig förmodligen också av att ingen 
av dem är intresserad av att beskriva sig själv som dialektanvändare.  

Deltagarna beskriver i stor utsträckning två olika sorters dialekttalande. 
Dels finns en relativt tydlig uppfattning om vem en prototypisk dialekttalare 
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är, dels finns också en mindre rigid bild av hur en person som kan använda 
dialektala resurser är. I den senare kategorin är det för många oproblematiskt 
att också räkna in sig själv. I exempel 30 nedan förs båda dessa perspektiv 
fram, men också skillnaden dem emellan.  

Exempel 30. Det tycker jag är så där riktig dialekt (V40). 

1 J: Vem pratar dialekt tycker ni? 
2 Vivian: Äldre 
3 Vilhelm: Jaa, fast 
4 Vivian: Min gammelfarmor, där det tycker jag är så där riktig  
5   dialekt hur dom pratar 
6 Viveka: Ja 
7 Vivian: Men det är kanske det att nu pratar ju alla så här som  
8   jag gör 
9 Vilhelm: Men jag tycker nog att det är ganska olika, en del har  
10   ju mera 
11 Vivian: Jadå, ja absolut 

Exemplet inleds med att jag frågar vem de menar talar dialekt, och Vivian 
inleder med det generella svaret ”äldre”. Vilhelm verkar hålla med men vill 
också utvidga svaret, något han dock inte hinner innan Vivian åter tar ordet 
och utvecklar sitt inledande svar. På rad 4‒5 beskriver hon hur hon uppfattar 
att man två generationer över henne talade ”så där riktig dialekt”. I exemplet 
för Vivian fram en enskild person (sin gammelfarmor) som hon anser talade 
sådan dialekt, och som hon på så vis utmålar som en prototypisk dialekt-
talare (avsnitt 5.1.1). Själv uppfattar hon sig inte som en sådan (rad 7‒8). 
Vilhelm invänder dock mot hennes beskrivning av att alla låter likadant som 
Vivian, och menar att ”det är ganska olika, en del har ju mera”. Den bild han 
målar upp är i stället att människor idag använder olika mycket dialekt. 
Dessa kallar jag för dialektanvändare, något jag återkommer till i avsnitt 
5.1.2. I 5.1.3 försöker jag ge en samlad bild av hur deltagarna verkar 
uppfatta att dialekttalande fungerar idag. 

5.1.1 Den prototypiska dialekttalaren  
I gruppintervjuerna frågade jag vilka deltagarna ansåg talar dialekt i det egna 
området, och de som då beskrivs menar jag kan sägas ge en bild av proto-
typiska dialekttalare. Temat återkom dock också när samtalet i huvudsak 
handlade om annat. Den prototypiska dialekttalaren karaktäriseras på olika 
sätt genom ålder, utbildning, bostadsplats och liknande. Ofta ska svaren för-
modligen inte tolkas som att de prototypiska dialekttalare som beskrivs är 
speciella för den lokala/regionala dialekten. Snarare är det möjligt att det 
handlar om en prototypisk dialekttalare i ett större perspektiv och som för-
knippas med dialekttalare generellt. Detta kan möjligen betraktas som regi-
strering av dialekt som språknivå, inte lokal/regional sådan. 

Ålder framstår tydligt som den absolut viktigaste bakgrunden till varför 
en person talar dialekt eller inte. Dialekttalande förknippas i samtliga grup-
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per med äldre, både föräldragenerationen och generationen över denna. Ofta 
tas just äldre familjemedlemmar upp som exempel på dialekttalare (se bland 
annat exempel 30, rad 4‒5). Att associera dialekttalande med tidigare gene-
rationer är mycket allmänt förekommande. Detta visar också på stora skill-
nader mellan åldersgrupperna vad gäller vilket språkbruk som kan räknas 
som dialektalt, eftersom deltagarna i de äldre grupperna är de som de yngsta 
anser talar dialekt.  

I exempel 31 berättar Holger om ett äldre grannpar han minns från barn-
domen. Genom att ta upp denna berättelse i intervjun visar han hur deras tal-
språk för honom framstår som prototypiskt dialektalt. I exemplet ger han 
också prov på för honom typisk dialekt.  

Exempel 31. Ja jag var väl i sjuårsåldern (H65). 

1 Holger: När jag var i, ja jag var väl i sjuårsåldern, då så  
2   var vi till våra närmaste grannar, dom var väl kanske  
3   i min- som jag är nu, och då så tanten hon hon hade  
4   väldigt att bjuda. ”Ta henne” sa hon, ”vassgo ta  
5   henne” sa hon om brödet. ”A gör he” sa gubben. Och det  
6   där, hon gjorde det så många gånger och gubben han var  
7   inte, han prata (…) med pappa då. Och varje gång som  
8   hon ”ja gör he” sa han.  
9 Hedvig: Ja han skulle understryka hennes bjudande 
10 Holger: Men dom var, dom var väl ja dom var väl födda kanske  
11   1860-70 någon gång. 

Det är förstås värt att lägga märke till att de äldre deltagarna också i mycket 
större utsträckning än de yngre betraktar sig själva som dialekttalare. Detta 
är särskilt utmärkande för den äldsta gruppen i Tärnsjö (T65).  

Den prototypiska dialekttalaren förknippas inte medvetet med något spe-
cifikt kön, vilket ju är fallet med den klassiska sagespersonen (jfr NORM, 
”non-mobile older rural male”, en vanlig akronym för att beskriva en typisk 
sagesperson i tidiga dialektundersökningar, Chambers & Trudgill 1998:29). 
När man i intervjuerna på olika sätt beskriver prototypiska dialekttalare ver-
kar kön inte vara relevant för en enda av deltagarna, och både män och kvin-
nor tas upp som exempel.  

Bland de äldsta deltagarna framkommer implicit att man förknippar dia-
lekttalande med personer som saknar högre utbildning. Detta nämns inte i 
något fall direkt, men framgår på olika sätt genom att man talar om hur de 
som utbildat sig också förändrat sitt sätt att tala (se också avsnitt 8.2.3). 

I intervjuerna framkommer i några fall att dialekt förknippas med lands-
bygden generellt, men detta betonas inte och ska också ses i ljuset av att man 
samtidigt allmänt menar att även talspråk i städer är att betrakta som dialekt. 
Intressant nog tas landsbygd kontra tätort upp som viktigt för hur mycket 
dialekt någon talar i ett lokalt perspektiv i H15, men då för att argumentera 
för en upplevelse av att man i Harbo och Tärnsjö talar mer dialekt än i 
Östervåla (exempel 32).  
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Exempel 32. Harbo är ju liksom brett (H15). 

1 Hedda: Jag tror att det är mer i Harbo 
2 Hanna:  Jag känner att det är mer i Harbo Tärnsjö än vad det  
3   är i Östervåla, så känns lite mer 
4 Holly: Ja, eller jag har inte hört så många äldre prata 
5 Hugo: Men alltså Våla alltså Harbo har ju blandat med land  
6   och med samhälle 
7 Hedda: Ja precis 
8 Hugo: Jag menar Våla är ju mera ett samhälle, det är ju inte  
9   så många som är ute på landet här10 vad jag vet 
10 Hedda: Nej precis 
11 Hugo: Tärnsjö är också lite så här, det är åtskilt om man  
12   säger så, Harbo är ju liksom brett det bor folk  
13   överallt om man säger så och i Våla är det mera så 

I exemplet framkommer att åtminstone Hugo och Hedda (rad 8−13) för-
knippar dialekttalande med personer som bor utanför tätorterna i det egna 
området, något som tydligt betraktas som mer lantligt än tätorterna. Samma 
uppfattning, att det talas mindre dialekt i Östervåla, uttrycks också av Hanna 
i samma grupp. Jag bedömer det som att det handlar om den prototypiska 
dialekttalaren och inte dialekt idag, eftersom det beskriver talaren så gene-
rellt. Det är möjligt att denna uppfattning ska ses i ljuset av att Östervåla 
fungerar som kommundelscentrum och därmed har mer av stadskaraktär än 
Tärnsjö och Harbo.  

Jag uppfattar inte att deltagarna själva i någon större utsträckning kopplar 
ihop de kriterier som i intervjuerna tas upp som typiska för den prototypiska 
dialekttalaren. Med det menar jag att det inte verkar finnas någon tydlig 
tanke om att dialekttalande är personer som har flera av de egenskaper som 
tas upp. Därmed uppfattar man inte heller den prototypiska dialekttalaren 
som fullt så idealiserad som texten lätt kan ge sken av.  

5.1.2 Dialektanvändarna idag  
I vilken utsträckning är dialekt användbart som umgängesspråk idag och 
vilka använder det? Vilka sociala normer för dialekttalande uttrycks av del-
tagarna och i vilken utsträckning ser de sig själva som dialektanvändare? I 
detta avsnitt försöker jag ge deltagarnas svar på dessa frågor. I slutet av av-
snittet tar jag också upp något om värdering av dialekt och dialekttalande i 
närområdet.  

En utbredd känsla hos de flesta deltagarna är att man idag knappt hör dia-
lekt talas i närområdet. Dialekttalande förknippas i stället med andra om-
råden i landet (se avsnitt 8.1.2). De dialektskillnader som beskrivs mellan de 
tre orterna (avsnitt 6.2) anses inte heller allmänt vara möjliga att uppfatta 
idag, och ingen av deltagarna tror att man endast genom att lyssna på en röst 
från det egna området skulle kunna höra varifrån den kom (jfr avsnitt 7.4). 

                                                 
10 Intervjun genomfördes under skoltid i Östervåla. 
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Detta gäller för alla åldersgrupperna. De som anses tala dialekt är de som 
förknippas med det som redan tagits upp i avsnitt 5.1.1, det vill säga framför 
allt talarens ålder.  

Det finns en utbredd föreställning i samtliga grupper om att den egna 
ortens dialekt försvunnit eller är på väg att försvinna och därmed inte längre 
talas i samhället. I T40 säger Tobias att ”[…] Ja, vi har väl inget noramål 
egentligen, tycker vi ju inte i alla fall. Tycker inte jag.” ”Vi” i hans yttrande 
ska förmodligen förstås som hans generation och yngre, men kan lika gärna 
hänvisa till alla som bor i Tärnsjö eller bara de andra deltagarna i intervjun. 
Först gör sig Tobias också till talesperson för dem han talar om, men han 
rättar sig och ser snabbt till att inte tala för fler än sig själv.  

I exempel 33 beskriver de äldre på samma ort denna utveckling, men ur 
dialekttalarens perspektiv. 

Exempel 33. Det är inte säkert att de förstår noramål heller (T65). 

1 Tekla: Dom äldre pratar ju noramål, alla yngre som har gått i  
2   skola då blir det ju rikssvenska 
3 Allmänt: ja 
4 Turid: Det är inte säkert att dom förstår noramål heller, dom  
5   som är unga 
6 Teodor: Nej 
7 Tekla: Nej 
8 Turid: Dom förstår inte vad man säger, en del ord 
9 Tekla: Ja just, så 

För Tekla är det självklart att de äldre pratar noramål också idag men att 
yngre inte längre gör det, något hon sätter i samband med skolgång (rad 1‒
2). Turid kommer på rad 4‒5 in med ett annat perspektiv, nämligen att yngre 
inte bara har upphört att tala noramål utan att de heller inte förstår det. Också 
de medelålders och yngsta deltagarna menar att de själva inte talar dialekt på 
samma sätt som de äldre. Inte sällan tar sig detta i intervjuerna uttryck i att 
deltagarna frågar varandra om betydelsen av dialektord som de inte förstår, 
något som ofta (men inte alltid, jfr avsnitt 5.1.2.1) är oproblematiskt (se 
bland annat exempel 59, rad 20). 

Något mycket typiskt för de flesta av intervjuerna är att deltagarna till att 
börja med inte betraktar sig själva som dialekttalare men under samtalets 
gång i någon mån kommer att omvärdera detta. Denna insikt kommer inte 
sällan ur diskussionen om hur man avgränsar det egna dialektområdet (se 
avsnitt 7.1.2), och särskilt när någon av deltagarna berättar om hur utomstå-
ende reagerat på att de talat dialektalt. Upptäckten av den egna dialektali-
teten kan alltså på sätt och vis sägas komma ur en sorts bekräftelse utifrån. 
Också många i ungdomsgrupperna anser sig använda dialekt, trots en ofta 
mycket negativ inställning till dialekt och dialekttalande (se 5.1.2.3). Inte 
sällan utmynnar denna insikt i att det finns en förväntan på att man i vissa 
sammanhang och med vissa personer ska använda dialekt. Normen för hur 
dialekt kan och bör talas uppfattas på så sätt som relativt stark, trots att man 
först inte ansåg sig använda dialekt över huvud taget. 
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Upptäckten av att deltagarna använder mer dialekt än de själva trodde kan 
ibland komma som något av en överraskning. Detta kan förmodligen sättas i 
samband med att talare av högstatusvarieteter har svårare att få syn på sina 
egna dialektala varianter (Preston 1996:46 ff.). De enda deltagare som utan 
vidare anser att de själva är dialekttalare finns i den äldre gruppen i Tärnsjö. 
För Turid och Tyra framstår detta som något självklart (se exempel 34, rad 2, 
4), även om Tyra inte ser noramålet som något hon talar överallt utan endast 
på den egna orten.  

Exempel 34. Ja jag pratar dialekt (T65). 

1 J: Hur mycket dialekt tycker ni själva att ni pratar? 
2 Turid: Ja jag pratar dialekt, jag pratar noramål 
3 Tekla: Ja, delvis men det blir mera på riks 
4 Tyra: Lokalplan där blir det noramål 
5 Tekla: När vi som syskon pratar då kan det bli mera noramål.  
6   Och så försöker vi komma ihåg men vad betydde det där.  
7   Och jag sa åt [Tyra] nu ska du notera, sa jag, hittade  
8   du boken?  
9 Tyra: Ja, gjorde det. Ett gammalt noteringsblock 
10 Torgny: Men när vi var unga så var det väl mera vanligt att  
11   man fick lite anmärkningar emot sig, man hade särskilt  
12   dialekt 
13 Tekla: Jaa ett tag var det nog så 
14 Torgny: Men det tycker jag har ändrat sig, och vi har väl  
15   ändrat oss också 
16 Tyra: O ja 
17 Torgny: Vi pratar nog mera rikssvenska nu 
18   (allmänt medhåll) 
19 Tyra: Ja mycket 
20 Turid: Ja och sen då sa dom ju till och med att man pratade  
21   bondskt 
22   (allmänt medhåll) 
23 Turid: Men det tror jag inte att någon säger nu eller, nej  
24   nej 
25 Torgny: Nej jag aldrig hört det förut 
26 Turid: Joo 
27 Tyra: Nej det har inte jag hört heller 
28 Turid: Joodå 
29 Tekla: Då sa vi noramål bara 
30 J: Hur mycket dialekt tycker du att du pratar då? 
31 Teodor: Nej jag tycker inte att jag pratar mycket dialekt, men  
32   det vet jag inte 

Tekla menar att hon talar både dialekt och ”på riks” (rad 3), men fyller lite 
senare i att hon tillsammans med sina syskon nog talar mer dialekt än annars. 
Torgny och Teodor verkar precis som Tekla snarare associera det egna dia-
lekttalandet till förr i tiden, och Torgny tar upp att de nog ändrat sig en del. 
Den allmänna känslan är därför också i denna grupp att man anser sig tala 
mindre dialekt nu än man gjorde tidigare. Denna känsla uttrycks intressant 
nog även hos de allra yngsta (se exempel 41, rad 1‒2).  

Hos många finns en medvetenhet om att man talar olika mycket dialekt 
vid olika tillfällen. I ungdomsgruppen i Harbo (H15) kommer detta fram i 
exempel 35. Utdraget inleds med att Hanna, som inte anser sig tala dialekt i 
allmänhet, erkänner att det ”kan komma in lite så här dialekter ibland” (rad 
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1‒2), och några rader senare beskriver Hedda (rad 5−11) hur hon varierar sig 
beroende på samtalspartner. Att Heddas tur samkonstrueras med Hugo (rad 
9) menar jag tyder på att detta är allmän kunskap bland deltagarna, särskilt 
då Hedda accepterar det han säger och fortsätter att tala om samma tema.  

Exempel 35. Värsta bondmålet (H15). 

1 Hanna: Alltså det kan ju komma in lite så här dialekter  
2   ibland, men alltså  
3 Holly: Mina föräldrar säger att jag säger mycket så här ö ä  
4   väldigt överdrivet säger ö 
5 Hedda: Jag tycker det beror på  
6   […]  
7 Hedda: vilka man är med också. Liksom om man är med  
8   stockholmare kanske man inte pratar värsta 
9 Hugo: Bondmålet 
10 Hedda: Nej precis och sedan kanske man är med några med jag  
11   vet inte farfar så kanske det blir lite mera 
12 Hanna: Precis 

Det är påfallande att många deltagare instinktivt förnekar att man talar dia-
lekt men i själva verket inte har funderat så mycket över saken. Detta tyder 
på att dialekt för många inte är särskilt viktigt för den egna identiteten eller 
för att accepteras som ortsbo. 

Många deltagare framhåller om sig själva att man ibland kan tala dialekter 
som förknippas med helt andra områden än det egna. Av många beskrivs 
detta också som att det händer automatiskt (se också 8.1.3.1). Att beskriva 
att man automatiskt börjar tala dialekt från det egna området förekommer 
inte på samma sätt.  

5.1.2.1 Receptiv dialektkunskap 
Samtidigt som deltagarna inte i någon större utsträckning tänker på sig själva 
som dialekttalare antyds i gruppintervjuerna vid många tillfällen att man 
känner förväntningar på sig att behärska dialekten receptivt om än inte ak-
tivt. Detta blir särskilt tydligt i de medelålders grupperna, men också i bland 
annat T65 då en av deltagarna gick igenom en dialektal ordlista och de öv-
riga deltagarna och jag gissade vad orden betydde. 

I exempel 36 återkommer diskussionen till det dialektala ordet återåt ’til-
lika, jämte’ som tidigare i intervjun tagits upp av Vivian och som hon menar 
att hon själv använder (något som delvis ifrågasätts i gruppen).  

Exempel 36. Men du förstår i alla fall vad det betyder (V40). 

1 Vivian: Det har jag alltid, det har jag vuxit upp med, det har  
2   jag fått höra många gånger 
3 Viktor: Ja jo visst 
4 Vivian: Det var ingen som förstod det 
5 Vilhelm: Det tror jag aldrig att jag har använt 
6 Viktor: Men du förstår i alla fall vad det betyder 
7 Vilhelm: Ja ja absolut 
8 Viktor: För det är där man sitter ibland att vissa förstår  
9   inte vad man säger. Återåt 
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10 Vivian: Nej det skulle inte jag fatta om jag inte visste 
11 Viveka: Nej precis 

I utdraget berättar Vivian om den gången hon i Uppsala inte blev förstådd 
när hon använde återåt (rad 4), varpå Vilhelm erkänner att han själv aldrig 
använt ordet. Viktors tur (rad 6) menar jag visar på en mycket tydlig förvän-
tan att åtminstone ha receptiv kunskap, vilket Vilhelms svar ”Ja ja absolut” 
också stöder. I slutet av utdraget är Vivian och Viveka överens om att ordet 
kan vara svårt om man inte vet vad det betyder, men att personer från det 
egna området förväntas ha denna kunskap är tydligt. Sådan receptiv kunskap 
kan ses som en förväntan på att bejaka den lokala tillhörighet som dragen 
uttrycker, då dialektdrag man förutsätts förstå medvetet kopplar samman den 
geografiska gruppen och språkbruket.  

I både T40 och H40 hamnar deltagarna vid något tillfälle i en lite besvär-
lig situation då inte samtliga i gruppen har den receptiva dialektkunskap som 
förväntas. Utdraget i exempel 37 följer direkt på att deltagarna i H40 kort 
diskuterat hur dialekten på den egna orten skiljer sig från andra, och Håkans 
tur på rad 1 är att betrakta som ett förslag på en sådan skillnad, i detta fall 
mellan den egna orten och Uppsala. 

Exempel 37. Du vet också vad det är va (H40). 

1 Håkan: Säkert olika uttryck mot vad dom andra har 
2 Harald: Ja det har vi 
3 Helen: Ja 
4 Harald: Det får man ju höra i stan om man 
5 Helen: Jo visst 
6 Håkan: Men man säger ju saker som inte dom förstår kanske 
7 J: Alltså inne i Uppsala 
8 Håkan: Ja du vet vad en plogbrink11 är inte, en sådan plogvall 
9 Harald: Ja 
10 Håkan: Det har dom aldrig hört någonstans 
11 Hillevi: Mhm 
12 Håkan: Du vet också vad det är va 
13 Hillevi: Mm 
14 Håkan: Det är som man säger plogbrinkarna var så och så det  
15   har dom aldrig hört 
16 Helen: Nej 

På rad 8 tar Håkan upp ordet plogbrink som Uppsalabor enligt hans erfaren-
het inte förstår. Ordet verkar vara förståeligt för Harald, och Håkan uppfattar 
det uppenbarligen som något som alla från den egna orten bör känna till 
(även om han också ger en förklaring av det). Han vänder sig sedan till 
Hillevi och Helen för att få bekräftelse (rad 12). Hillevi svarar bara med ett 
”mm”, vilket förmodligen här kan ses som en prefererad respons. I situation-
en uppfattade jag att det var tydligt att varken Helen eller Hillevi kände till 
ordets betydelse, och diskussionen styrdes snabbt om till annat. Att plog-

                                                 
11 Snövall efter snöplog vid vardera sidan av vägbanan. 



 

 117

brink för Håkan tydligt indexerar lokal tillhörighet gör att han kan anta att de 
andra i gruppen förstår det som ett uttryck för lokal dialekt. 

Det förekommer vid några tillfällen i intervjuerna att deltagarna rättar 
varandra när de talar eller ger exempel på dialekt. Vid dessa tillfällen är den 
kunskap som krävs inte längre enbart receptiv. Exempel på detta finns i 
exempel 100, där Hulda ger exempel på ett dialektalt uttal av ordet rekor 
(’räkor’) men blir rättad av Hedvig som menar att det korrekta dialektala ut-
talet är reker. Hulda håller med om detta. I exempel 39 är rättningen inte lika 
tydlig, där Tina nästan i förbifarten rättar Tomas ”ska du sätt dig hän” till 
”Ska du sitta hänne”.  

5.1.2.2 Sociala normer för dialektanvändande 
Vid flera tillfällen i intervjuerna framkommer att deltagarna uppfattar att 
man idag talar olika mycket dialekt vid olika tillfällen och med olika männi-
skor. Underliggande finns föreställningar om med vem man talar dialekt och 
med vem man inte gör det, och också på vilket sätt detta görs.  

Vid några tillfällen beskriver deltagarna hur de i princip upplever ett 
tvång att tala mer dialektalt än annars med äldre personer. Att inte använda 
dialekt på rätt sätt kan få sociala konsekvenser (”då måste man ju prata på 
det bredare sättet för att över huvud taget var gångbar”, exempel 38, rad 15‒
17). Detta kan säkert sättas i samband med hur äldre beskrivs som proto-
typiska dialekttalare.  

Exempel 38. Då måste man ju prata på det bredare sättet (T40). 

1 Tina: Men jag tänker i ditt yrke, du träffar ju väldigt  
2   blandat med folk 
3 Tanja: Ja det gör man ju, ja 
4 Tina: Ja så så tänker jag, det blir ju så automatiskt 
5 Tomas: Jo 
6 Tina: Man kanske inte tänker på det men så förändras det 
7 Tomas: Jo precis 
8 Tanja: Nej visst så att det 
9 Tobias: Nej så blir det ju att om du pratar med någon gammal  
10   gubbe eller gumma så drar man ju till med lite noraord 
11 Tanja: Ja för visst finns det ju ändå tydliga 
12 Tomas: Jag har några grannar, man kan ju inte prata, det  
13   känns ju som att säga älg12 
14 Tobias: Ja 
15 Tomas: Så att man får skämmas liksom, då måste man ju prata  
16   på det bredare sättet för att över huvud taget vara  
17   gångbar 
18 Allmänt: SKRATT 

Jag menar att denna sekvens tydligt visar hur vissa dialektdrag (”lite nora-
ord”, rad 10) starkt förknippas med lokal tillhörighet och autenticitet. Att 
Tobias kan välja att ”dra till med” dem tyder på att han talar om drag som 

                                                 
12 Tidigare i intervjun har deltagarna i gruppen talat om hur onaturligt de tycker att det låter 
när yngre generationer har ”tunt l” i just ordet älg, ett uttal som Tomas själv använder i detta 
exempel. 
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befinner sig på indexikalitetsnivå 3. Även uttal av älg med ”tunt l” verkar 
vara ett sådant drag, då detta i princip uppfattas som ett sätt att ta avstånd 
från den lokala gemenskapen. Ibland skymtar också en uppfattning om att 
det inte är så enkelt som att man med vissa bör tala dialektalt. I exempel 43 
(rad 8‒9) framkommer till exempel att det också kan uppfattas som tillgjort 
att tala dialekt om man inte anser sig behärska den till fullo. Även detta kan 
tyda på att den lokala dialekten som register befinner sig på den tredje 
indexikalitetsnivån, där föreställningar om dialektal korrekthet gör den otill-
gänglig.  

Det är tydligt att vissa platser inte förknippas med dialektalt tal, och likaså 
att det finns mer eller mindre tydliga normer omkring detta (jfr Källskog 
1992:50). I den äldre Harbogruppen framhålls till exempel att när man 
kommer till Uppsala så undviker man vissa uttryck (Hedvig, H65), något 
som de andra i gruppen verkar hålla med om. Hulda ”kanske tänker sig för 
lite” (H65). Detsamma verkar gäller Stockholm, se exempel 39 (jfr också 
exempel 35, rad 7−9). 

Exempel 39. Berwaldhallen där kommer han (T40). 

1 Tomas: Ja det bottnar i det men det är själva grejen att från  
2   början jag är uppväxt i den en bondgård då så pratade  
3   dom mycket dialekt då i (?) och gör väl fortfarande 
4   Då. Han är så rolig för han kan inte, om han citerar 
5   någon som har sagt någonting om man träffar han var i  
6   Stockholm på någon konsert han tycker mycket om att  
7   lyssna på musik och så där då berättade han det på  
8   noramål 
9 Allmänt:  SKRATT 
10 Tomas: Och sa det jäntan, ska du sätt dig hän 
11 Tina: Ska du sitta hänne 
12 Tomas: Ja precis och så liksom Berwaldhallen där kommer han 
13 Tanja: Ja just det 
14 Tomas: Ja menar och säger på det sättet. Han kan liksom inte  
15 Tanja: Han kan inte byta han han kör 

I exemplet berättas om en man som var på konsertlokal i Stockholm. Att den 
person som berättelsen handlar om inte ”byter” (rad 15) till ett mindre dia-
lektalt sätt att tala upplevdes som mycket påfallande. Det förväntade är där-
med uppenbarligen att man i detta sammanhang inte talar dialektalt.  

5.1.2.3 Värdering av dialekt i närområdet 
Bland ungdomarna förekommer relativt ofta värderande kommentarer om 
det egna områdets eller den egna ortens dialekt (jfr Johnstone & Kiesling 
2008:22‒23). I exempel 40 talar ungdomarna från Harbo om enskilda dia-
lektdrag (skonen ’skorna’ och de:n ’dädan’) som de inte tycker om.  

Exempel 40. Jag blir så förbannad på dig (H15). 

1 Hedda: Skonen 
2 Hampus: Det säger dom typ där jag bor också, skonen 
3 Hedda: Mm 
4 Hugo: Vad är skonen? 
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5 Holly: Skorna, hämta skorna, skorna 
6 Hedda: Skon, hämta skon 
7 J: Ja 
8 Hedda: Lite charmigt 
9 Hugo: Men de:n,13 de:n hör man alltid i Våla, Harbo och  
10   Tärnsjö har jag hört 
11 J: Ta de:n och sådana där? 
12 Hugo: Ta de:n 
13 Hedda: Ja 
14 J: He:n då, har ni hört det? 
15 Hedda: Ta de:n den säger jag 
16 Hugo: Hen, han eller hon 
17 Hedda: Nej men ta d:en den brukar jag säga 
18 Holly: Ta de:n 
19 Hugo: Det brukar du säga och jag blir så förbannad på dig 
20 Hanna: Va fan 

I början av utdraget talar deltagarna om skonen, och man kan konstatera att 
de flesta av dem vet vad det betyder men att Hugo inte tycks förstå på en 
gång. Ungdomarna verkar inte tycka att de själva använder detta dialektdrag, 
men att det används på den egna orten. På rad 8 säger Hedda att användandet 
är ”lite charmigt”. Hennes röst indikerar dock mycket tydligt att hon här 
snarast är ironisk, att hon i själva verket använder ordet med tydligt negativ 
betydelse. 

I den andra delen av utdraget tar Hugo upp de:n (rad 9‒10), och på rad 17 
berättar Hedda att hon själv brukar använda denna variant. Hugo känner igen 
att hon brukar göra det, och säger att ”jag blir så förbannad på dig” (rad 19). 
Det faktum att Hugo anser sig både ha rätt att bli arg och också säga det till 
henne menar jag tyder på att uttryckandet av negativa åsikter om dialekt 
bland dessa ungdomar är vanligt. I exemplet är det som värderas alltså ett 
dialektdrag som används av jämnåriga och därför får anses vara relativt van-
ligt på orten idag. 

Att dialekttalande uppmärksammas negativt visas också i exempel 41 ne-
dan. I exemplet, som kommer från samma grupp, inleder Holly med att be-
rätta om hur hon upplever att hon numera talar mindre dialekt än hon gjorde 
tidigare. På min direkta fråga förklarar hon det lite osäkert med att det beror 
på att andra klagar (rad 1−2, 5). 

Exempel 41. Jag ändrar aldrig min dialekt (H15). 

1 Holly: Man pratade nog mer harbomål förut än vad jag gör nu  
2   faktiskt 
3 J: Vad tror du att det beror på att du har börjat prata  
4   mindre? 
5 Holly: Nej alla klagar. Nej men jag vet inte 
6 J: Det bara blir så 
7 Holly: Ja 
8 Hugo: Anpassning 
9 Holly: Ja jo 
10 J: Pratar ni olika mycket dialekt i olika sammanhang? 

                                                 
13 Det ord Hugo säger, de:n, är det dialektala uttalet av dädan (dän). Mitt intryck är att inte 
många på orterna i dag sätter dessa ord i samband med varandra. 
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11 Hedda: Ja 
12 Holly: Ja 
13 Hugo: Jag ändrar aldrig min dialekt 
14 Hampus: Nej inte jag heller 

Att dialekt också förknippas med stolthet över det egna talspråket och på så 
vis betraktas som en del av den egna identiteten visar dock Hugos replik (rad 
13) där han mycket övertygat utbrister ”Jag ändrar aldrig min dialekt”, något 
han får medhåll av från Hampus. Detta uttalande pekar i motsatt riktning mot 
tidigare exempel; här värderas dialekten snarare positivt och utmålas som 
något som är viktigt för Hugo och Hampus.  

En särskild form av värderande kommentarer om dialekt i närområdet är 
då deltagarna uttalar sig om grannorternas talspråk. Detta sker utan undantag 
i negativa ordalag, men det är inte alltid tydligt hur allvarligt menade dessa 
omdömen är. Vid några tillfällen är det ingen tvekan om att det deltagarna 
säger ska förstås som att man faktiskt tycker att en dialektal variant man 
associerar med en av grannorterna är sämre. Så är fallet till exempel då 
Terese (T15) om sammanfallet mellan /e:/ och /ɛ:/ (något hon själv för-
knippar med Östervåla) utbrister att ”man blev typ irriterad”. 

Det förekommer i enstaka fall att värderande kommentarer fälls också av 
vuxna deltagare, framför allt de äldre. Det är då inte fråga om ett värderande 
av hur man själv talar eller hur andra på den egna orten talar, utan handlar i 
stället om att deltagaren ger exempel på hur det förr i tiden inte var lika 
accepterat att tala dialekt i vissa sammanhang som det är idag. I exempel 42 
kommenterar Torgny att när de var unga ”var det väl mera vanligt att man 
fick lite anmärkningar emot sig, man hade särskilt dialekt”, och Tekla håller 
med om att det kunde vara så förut. Torgny tar sedan vid och återkommer till 
att detta inte längre är aktuellt. Den värdering av det egna områdets dialekt 
som tas upp bland de äldsta handlar alltså om att andra, antingen hemma-
hörande utanför närområdet eller lärare, kommenterat dialekten eller dialekt-
talande negativt.  

Då jag inför intervjuerna trodde att detta skulle vara vanligt (se till 
exempel Niedzielski & Preston 2000:18) ställde jag också en direkt fråga 
som inbjöd till värderande omdömen. På denna direkta fråga ges värderande 
svar i omkring hälften av intervjuerna, men inte vid något tillfälle uppfattade 
jag att dessa värderingar var annat än ett försök att ge mig ett svar på min 
fråga. I övrigt förekommer det, förutom hos ungdomarna, som redan nämnts 
endast ett fåtal gånger. Jag menar att det är möjligt att detta är mycket med-
vetet från deltagarnas sida. Viola (V65) verkar ha reflekterat över på vilka 
grunder man kan värdera språk och undrar under intervjun om värderingarna 
verkligen handlar om språket: ”Är det språket ditt eller är det dig själv?”.  
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5.1.3 Ett eller flera språksystem?  
Som jag tidigare redogjort för är det inom dialektologin allmänt vedertaget 
att beskriva förhållandet mellan dialekt och standardspråk som en glidande 
skala mellan lokal dialekt och neutralt standardspråk (se avsnitt 1.2). I början 
av avhandlingsarbetet ansåg jag det också troligt att personer i standard-
språksnära dialektområden skulle uppfatta sin språkliga verklighet ungefär 
på det viset. I gruppintervjuerna framkommer också vid flera tillfällen att 
deltagarna verkar räkna med ett sådant förhållande mellan standardspråk och 
dialekt, bland annat i exempel 42 (tidigare återgivet i exempel 34). 

Exempel 42. Vi pratar nog mera rikssvenska nu (T65). 

1 Torgny: Men när vi var unga så var det väl mera vanligt att  
2   man fick lite anmärkningar emot sig, man hade särskild  
3   dialekt 
4 Tekla: Jaa ett tag var det nog så 
5 Torgny: Men det tycker jag har ändrat sig, och vi har väl  
6   ändrat oss också 
7 Tyra: O ja 
8 Torgny: Vi pratar nog mera rikssvenska nu 
9 Tyra: Ja mycket 
10 Turid: Ja och sen då sa dom ju till och med att man pratade  
11   bondskt 
12 Turid: Men det tror jag inte att någon säger nu eller, nej  
13   nej 
14 Torgny: Nej, jag har aldrig hört det förut 
15 Turid: Joo 
16 Tyra: Nej det har jag inte hört 
17 Turid: Joodå 
18 Tekla: Då sa vi noramål bara 

I början av sekvensen talar Torgny om hur han upplevde att man förr i tiden 
fick anmärkningar om sin dialekt, något som Tekla känner igen. Hans slut-
sats är att de nog alla förändrat sitt sätt att tala, att de talar ”mera riks-
svenska” nu. Detta sätt att tala om dialekt och standardspråk som att de kan 
beskrivas längs en skala liknar den syn på språklig variation som beskrevs i 
figur 1.  

Vanligare är dock att man i stället verkar skilja mellan dialekten och 
standardspråket och betrakta dem som olika språksystem. Detta blir tydligast 
då man studerar de verb som används för att beskriva hur deltagarna själva 
betraktar sitt användande av dialekt. Ofta menar jag att dessa pekar mot att 
deltagarna uppfattar dialekt och standardspråk som skilda varieteter. Sådana 
verb kan vara till exempel att man talar om att ”skifta sig” och ”byta över”. 
Enligt min mening tyder valet av just dessa ord på att deltagarna ser på de 
dialektdrag de själva använder som en sorts lån från ett separat dialekt-
system. I exempel 43 beskrivs dialektanvändning på ett sådant sätt av Tomas 
och Tobias i T40 (med uttryck som ”skifta mig”, rad 2, ”man har inte nora-
målet själv”, rad 12).  
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Exempel 43. Jag har inga problem att skifta mig (T40). 

1 Tomas: Nej men det är det jag menar, att jag har inga problem  
2   att skifta mig och det är fortfarande om jag träffar  
3   min granne [NAMN] där i hemma i [DÄR TOMAS BOR] det,  
4   då liksom då måste man. Det liksom, det funkar så. Men  
5   däremot så hör. Det är ju så, det dör ut för dom  
6   flesta kan inte liksom, hör inte melodin eller  
7   betoningen liksom 
8 Tobias:  Sedan tycker man att det låter tillgjort själv så man  
9   drar sig för att säga vissa uttryck 
10 Tomas: Mm 
11 Tina: I alla fall i vissa sällskap 
12 Tobias: För att man har inte noramålet själv tycker man 
13 Tomas: Nej nej precis 
14 Tobias: Så. Ja.  

Vid några tillfällen uppfattar jag det också som att deltagarna anser att dia-
lekt är något man antingen behärskar eller inte, och som därmed inte kan 
beskrivas som ett kontinuum. Konsekvensen av detta blir att man inte tänker 
på talspråk idag som dialekt som förlorat särdrag utan snarare som en 
språkart som kvarstår oförändrad men inte används i samma utsträckning (jfr 
Teleman 2007:163). Till exempel talar Vivian i V40 om hur vålamålet är 
något man kan ha, när hon beskriver hur hon upplever att hon närmast kan 
råka vara i det dialektala systemet: ”Nejmen alltså visst hör man ju ibland 
tycker jag eftersom jag jobbar i stan så kan man: va sa du? Alltså vissa ord 
säger man ju man tänker inte på det det bara kommer då förstår man att det 
är väl något vålamål man har […]”. Att dialekten är antingen på eller av 
innebär på så sätt att talaren kan råka befinna sig i fel system. Dialektala ord 
beskrivs på ett liknande sätt av Helen (H40). Detta kan delvis betraktas som 
typiskt för just lexikonet, där en glidande skala mellan dialekt och standard-
språk är svår att tänka sig. Denna tydliga skillnad mellan dialekt och stan-
dard vad gäller ord bidrar förmodligen också till att beskrivningarna ser ut 
som de gör då dialektala ord på många sätt förefaller ha en särställning i 
deltagarnas dialektmedvetande (se till exempel avsnitt 6.2.1.4 och 6.2.3.2). 

Att dialekten ses som ett avgränsat språksystem illustreras också av att 
man förväntas kunna byta system, något som personen som deltagarna talade 
om i exempel 39 inte gjorde. I exemplet talar berättaren också tydligt om att 
det förväntade var att ”byta”. Det är inte omöjligt att tänka sig att det är svå-
rare att byta när skillnaderna mellan standardspråk och dialekt är små. 

Det händer också att det egna dialektanvändandet beskrivs som att man 
”bryter”. Brytning förknippas idag i allmänhet mer med personer som talar 
svenska som andraspråk, och att det också kan användas för att tala om när 
dialekt och standardspråk förekommer tillsammans menar jag ytterligare 
stöder min tolkning av att det av deltagaren själv betraktas som skilda språk-
system. 

Det finns i många svenska dialekter exempel på ord med betydelsen ’(för-
söka) tala standardspråk’ där man på olika sätt skiljer mellan den egna dia-
lekten och standardspråket genom att om det senare använda verbet svenska 
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eller liknande (jfr avsnitt 1.2.2). Något liknande har jag inte belägg för i 
mina intervjuer, men en antydan om en motsvarande uppdelning finns hos 
Tekla i exempel 34 (”på riks”, rad 3) och Tina i T40 (exempel 44). 

Exempel 44. Då vill man ju försvenska det mer (T40). 

1 Tina: Jag tycker också att det har lite grann att göra med  
2   hur man är som person, om man värnar om sitt eget mål  
3   för om − tycker man inte om det då vill man ju  
4   försvenska det mer eller hur? Men tycker man om det då  
5   värdesätter och använder man det mer också tror jag. 

Att Tina i exemplet använder ordet försvenska menar jag är ett tecken på att 
hon inte nödvändigtvis inkluderar den egna ortens dialekt i samlingsnamnet 
svenska, eftersom det att förändra dialekten är att göra den svenskare. Något 
annat verb för att tala dialekt förekommer inte i intervjuerna, om man 
undantar det som i T65 omtalas som att tala bondskt, något framför allt 
Turid (T65) minns att man sade allmänt förr i tiden. 

Många beskriver därmed en verklighet där man har tillgång till två språk-
liga system samtidigt, och kan använda språkliga resurser från båda. Genom 
att i framställningen skilja mellan prototypiska dialekttalare och dialekt-
användare har jag försökt tydliggöra detta. Denna huvudsakliga uppfattning 
om hur standardspråk och dialekt förhåller sig till varandra och till språk-
brukarna i praktiken kan sammanfattas som i figur 7.  

 
Figur 7. Dialekt och standardspråk i praktiken. 

I figuren, som förstås ska ses som en mycket schematisk bild av hur många 
deltagare beskriver sina uppfattningar, representerar pilarna det språkbruk 
som de olika typerna av talare använder. Den prototypiska dialekttalaren, 
längst till vänster, talar dialekt och den prototypiska standardspråkstalaren 
(som inte är lika tydlig, se avsnitt 8.2.3) talar rikssvenska. Dessa påverkas 
inte av situationen, eftersom de idag nog är att betrakta framför allt som ide-
al och inte verkliga personer. Dialektanvändarens språkbruk, i mitten av 
figuren, påverkas dock av situationen så att personen ifråga vid olika till-
fällen kommer att använda mer eller mindre resurser från de olika systemen.  
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Den prototypiska dialekttalaren är en person som förväntas ha tillgång till 
hela det dialektala språksystemet, och behärskar detta helt och fullt. Idag 
menar deltagarna att denna person egentligen inte finns längre, även om 
några personer i T65 betraktar sig som dialekttalare. I stället verkar deltagar-
na se sitt eget språkbruk som att de har tillgång till språkliga resurser från 
både det dialektala och det standardspråkliga systemet (jfr variantbank, 
Svahn & Nilsson 2014:261).  

I praktiken, när det gäller det språkbruk som blir resultatet, är denna mo-
dell över hur deltagarna beskriver dialekt och standardspråk svår att skilja 
från den glidande skala av dialektalitet som presenterades i avsnitt 1.2. I 
denna modell blir det som avgör var man hamnar på skalan hur mycket från 
de olika systemen som tas i anspråk vid ett visst givet tillfälle. Denna upp-
fattning kan förmodligen sättas i samband med att både rikssvenska och de 
enskilda traditionella sockenmålen (här harbomål, vålamål och noramål) 
måste betraktas som tydligt kulturellt registrerade varieteter i en allmän 
svensk diskurs om dialekt (jfr avsnitt 7.2). 

Det är viktigt att understryka att den modell med två olika språksystem 
som jag nu lagt fram endast gäller de vuxna deltagarna. Från ungdoms-
grupperna saknas i princip material som gör att det går att bedöma hur de ser 
på saken.  

5.2 Dialektförändring ur språkbrukarnas perspektiv  
Dialektens förändring, både vad gäller språket självt och användningen av 
det, uppmärksammas på olika sätt av deltagarna. I 5.2.1 tar jag upp deras 
upplevelse av dialektförändring. Vad förändras, hur märks förändringen och 
vilka känslor förknippas med processen? I 5.2.2 fokuserar jag på vilka 
bakomliggande orsaker deltagarna åberopar som förklaring till den föränd-
ring de beskriver. I 5.2.3 redogör jag för hur de ser på sig själva i relation till 
den förändring de uppmärksammar runtomkring sig.  

Det som omtalas i gruppintervjuerna kan handla om förändring både av 
dialekten i sig och en förändring av hur dialekten används. Det är inte alla 
gånger möjligt att avgöra vad som avses. Det som beskrivs i det här avsnittet 
ska förstås som upplevelsen av dialektförändring och inte förändringen av 
språkbruket.  

Ungdomsgruppen från Tärnsjö är den enda av grupperna där man inte ta-
lar om dialektförändring över huvud taget. När jag i detta avsnitt kommer in 
på vad som sägs av grupperna från Tärnsjö är de yngsta följaktligen inte 
representerade. Också ungdomarna i Östervåla och Harbo är fåordiga när det 
handlar om att beskriva språkliga förändringsprocesser. Mer förvånande än 
ungdomarnas relativa tystnad är möjligen att det inte är de äldsta utan 40-
åringarna som verkar ha reflekterat mest över dialektförändring i närområ-
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det. Detta följer dock det tidigare konstaterade mönstret att de medelålders 
deltagarna överlag har mest att berätta om intervjuns teman. 

5.2.1 Upplevelsen av dialektförändring  
Att dialekten i det undersökta området förändrats, både till sin interna struk-
tur och vad gäller användningen av den, är något de allra flesta deltagare ger 
uttryck för (undantaget är framför allt deltagarna i V15, där man inte har 
uppfattningen att dialekten förändrats i någon större utsträckning). Allmänt 
verkar man mena att förändringen varit stor under de senaste generationerna, 
vilket kommer fram i alla åldersgrupper. 

I exempel 45 diskuterar Viola och Vera (V65) hur ett specifikt dialektalt 
uttal ändrats mellan föräldragenerationen och den egna. 

Exempel 45. Det var väl våra föräldrar (V65). 

1 Vera: Exempel pöjtje i stället för pojke så (…) 
2 Viola: Så säger väl inte vi det var väl våra föräldrar 
3 Vera: Men det kan vara ö i stället för o 
4 Viola: Jo det kan det vara. Nu är det mera utjämnat tycker  
5   jag, jag vet inte 
6 Valter: Jo det har blivit det 

Vera inleder sekvensen med att konstatera att ett typiskt dialektalt uttal på 
orten är uttalet pöjtje i stället för pojke (rad 1). Viola invänder dock mot 
detta och menar att detta uttal inte längre används. Det är omöjligt att avgöra 
om det uttal hon avser är norrländsk förmjukning (k > tj) eller o > ô eller 
båda. Hon håller dock med om att det Vera talar om är att betrakta som dia-
lekt från närområdet. Tillsammans med Valter konstaterar hon till slut att 
dialekten har blivit utjämnad (rad 4‒6).  

Det finns en stark tendens att sätta dialektförändring i samband med gene-
rationsskillnader. Ungdomsgruppen i Harbo diskuterar förändringen genom 
att tala om äldres språk som något de förknippar med en annan typ av sam-
hälle än deras eget. Hedda (H15) beskriver äldres språk som att ”De är mer 
bondiga, lite bönder”, och Hugo (H15) ger exempel på äldres språkbruk 
genom ordet ”plogn”, som också har med lantbruk att göra. Av allt att döma 
associerar ungdomarna äldres språkbruk med ett bondesamhälle som de 
själva inte anser sig tillhöra eller identifierar sig med, en indexikal koppling 
som befinner sig på tredjegradsnivå.  

Också de vuxna deltagarna berättar att de har lagt märke till att språket 
skiljer sig beroende på talarens ålder. Det handlar om skillnader man särskilt 
noterat bland yngre (”Man hör på yngre grabbar”, Harald i H40), men också 
sådant man lagt märke till hos sina egna barn. I de medelålders grupperna 
talades det om skillnader mellan generationer som märks inom familjen. 
Detta kan handla om både dialekt och sådant som förknippas med ungdoms-
språk.  
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I exempel 46 nedan talar T40 om hur yngre inte talar som de själva, och 
om hur de heller inte uppfattar sig själva som talare av noramål (Tobias, rad 
4‒6). Det framgår också att noramål är en beteckning som förknippas med 
en dialekt som är betydligt mer utpräglad än den de själva talar (jfr avsnitt 
7.2.1). 

Exempel 46. Men man hör ju sin egen unge (T40). 

1 Tina: Ja du berättade ju om din son 
2 Tobias: Ja, jo men han, jo han säger ju inte elg han säger älg 
3 Tomas: Ja det är tjocka l då och e så är det väl 
4 Tobias: Det är ju det som det försvinner väl. Ja, vi har väl  
5   inget noramål egentligen, tycker vi ju inte i fall.  
6   Tycker inte jag 
7 Tomas: Nej men där finns det för det kan man höra för det när  
8   man liksom liksom kommer hem har bott borta, det finns  
9   ju någon modern Tärnsjödialekt som man hör, liksom det  
10   är melodi och så där 
11 Tobias: Det här gamla är ju [NAMN] som kommer och sista som  
12   går in i den 
13 Tomas: Jo och det är liksom det är ju få som pratar gamla  
14   dialekten liksom  
15 Tobias: Men man hör ju sin egen unge kommer hem och ba pappa  
16   ska ni jaga älg nästa vecka 
17 Tomas: Ja 
18 Tobias: Nej vi ska jaga älg14 
19 Allmänt: SKRATT 
20 Tomas: Det känns ju, det känns ju 
21 Tobias: Va fan 
22 Tomas:  Det känns ju, man får nästan inte säga, det känns ju 
23 Tobias: Och det är skolan tror jag som smittar av sig 
24 Tomas: Man får inte säga så där 

Av utdraget framgår att det är de äldsta generationerna som kan förväntas 
tala noramål idag, men att dessa inte alltid gör eller förmår göra det. Tomas 
berättar på rad 22 om hur han, trots att han själv inte anser att han talar nora-
mål, ändå blir chockad över att generationen under talar ännu mindre dialekt 
och att han reagerar starkt på det (rad 24). Jag menar att detta tyder på att 
sonen använder uttal som för Tomas tydligt indexerar avstånd till det lokala. 
Särskilt ”tjockt l” kan betraktas som ett dialektdrag vilket ofta befinner sig 
på indexikalitetsnivå 3, och att inte använda denna variant i samband med 
den mycket lokala aktiviteten älgjakt kan därför tolkas som ett sätt att mer 
eller mindre medvetet distansera sig från den lokala gemenskapen.  

Dessa dialektala skillnader mellan generationerna är dock inte absoluta. 
Det förekommer att deltagarna själva uppmärksammar att de använder 
dialektdrag som förknippas med en annan åldersgrupp, särskilt gäller det de 
yngre som inte själva förväntar sig det (”Ja men å gud, det håller ju jag på 
med!”, Hanna i H15).  

Den generella förändringen av dialekt i samhället berörs i nästan samtliga 
grupper. Däremot kommenteras endast ett fåtal dialektdrag som genomgått 
                                                 
14 Tobias använder här ett närmast överdrivet dialektalt sätt att uttala ordet, med mycket öppet 
uttal av /ɛ/ och tjockt l.  
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eller genomgår en förändringsprocess. Det handlar då oftast om drag som 
deltagarna uppmärksammat att de själva förändrat under livet. Framför allt 
noterar deltagarna lexikala förändringar. I H65 berättar Hulda hur hennes 
barnbarn kan säga åt henne att ”så där heter det inte” när hon använder dia-
lektala ord som de inte kan, och liknande upplevelser har flera av deltagarna 
haft.  

Att explicit jämföra dialektens utveckling med standardspråket före-
kommer i intervjuerna vid ett fåtal tillfällen, men det är inte ett särskilt van-
ligt sätt att tala om dialektförändring på. I exempel 47 beskriver Hillevi 
(H40) hur hon uppfattar att talspråket på orten förändrats från något som 
kanske skulle kunna liknas vid oordning till ordning.  

Exempel 47. Det är fel att säga grötigt men (H40). 

1 Hillevi: Jag tror man pratade, ja vad ska man kalla det, mer ja  
2   det är fel att säga grötigt men alltså orden var mer  
3   runda på något vis tidigare 
4 J: Hur tänker du runda 
5 Hillevi: Ja men meningarna föll ihop på ett annat sätt än vad  
6   dom gör idag tror jag 
7 J: Att man liksom drog ihop saker 
8 Hillevi: Jaa 

I utdraget ovan jämför Hillevi dialekten idag med hur hon menar att det var 
förut, och hennes jämförelse utgår från en uppfattning om att orden och 
meningarna på något vis nu är mer som de bör vara. Iakttagelsen verkar utgå 
ifrån att orden och meningarna har en ursprunglig form, men att dessa i dia-
lekten tidigare varit ”grötiga”, ”runda” och ”fallit ihop” på ett annat sätt än 
vad de gör idag. Det verkar i detta finnas en tanke om att språket blir ordent-
ligare, vilket kan sättas i samband med tanken om att dialekten närmar sig 
standardspråket. Skriften uppfattas också återge orden i deras rätta form (jfr 
8.2.1.1). 

Det förekommer vid flera tillfällen att dialektförändringen beskrivs med 
uttryck som liknar dem som ibland används när man talar om dialekt-
förändring i vetenskapliga sammanhang. Det handlar framför allt om ord 
som på olika sätt uttrycker att dialektdrag och dialekter ”överlever”, ”utjäm-
nas” och liknande. Till sådana uttryck i materialet räknar jag till exempel när 
dialektutvecklingen beskrivs som att det blir ”slätstruket”, ”allmängiltigt” 
och liknande (se exempel 48). Det är inte omöjligt att detta sätt att beskriva 
dialektförändring är påverkat av medierapportering, som i sin tur påverkats 
av forskare (se avsnitt 2.5).  

Exempel 48. Hej blir tjena och tjena blir tja (H40). 

1 Hillevi: Det blir mer slätstruket och sedan är det mer orden  
2   tror jag som förändras så att det 
3 Helen: O ja visst är det så 
4 Hillevi: Hej blir tjena och tjena blir tja och så 
5 Håkan: Ja 
6 Helen: Mm ja absolut, visst är det så dom yngre har ju ett  
7   helt annat 
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8 Hillevi: Tonåringarna pratar för språk idag men vi hade ju ett  
9   språk i alla fall som inte våra föräldrar förstod  
10   mycket av kan ju 
11 Helen: Men visst är det så mm 

Sådana beskrivningar av språkliga generationsskillnader som i exempel 48 är 
på det hela taget ovanliga. Jag menar att detta kan bero på att det deltagarna 
omtalar är ett skifte av språksystem, alltså en övergång från att ortens be-
folkning använde det dialektala systemet till att man numera snarare använ-
der det standardspråkliga systemet. Man uppfattar det därmed som att ett 
språksystem håller på att ersättas och inte som förändring inuti det.  

Dialektens utveckling och förändring kommenteras i gruppintervjuerna 
oftast som något neutralt, förväntat och naturligt. De flesta kommentarer om 
framtiden verkar handla om att dialektala språkdrag slutar användas, men det 
finns också vid några få tillfällen deltagare som beskriver hur en ny dialekt 
växer fram bland yngre. Vid dessa tillfällen handlar det alltså om hur nya 
dialektdrag tillkommer.  

Som intervjuledare fick jag under samtalets gång ibland känslan att det 
för vissa av deltagarna var viktigt att visa mig att man inte är nostalgisk och 
motsätter sig dialektförändringen eller lägger ett överdrivet värde i bevaran-
det av traditionell dialekt. Att dialektens förändring också har känslomässig 
betydelse framkommer dock vid några få tillfällen. I exempel 49 talar 
Hedvig, Henning och Holger kort om den positiva känslan som förknippas 
med ”gamla uttryck”.  

Exempel 49. Det är det som är det värsta (H65). 

1 Hedvig: Men det är väl lite mysigt att det finns lite gamla  
2   uttryck kvar tycker jag i alla fall 
3 Henning: Ja dom vill ju bevara på det många 
4 Holger: Men det finns inte mycket kvar nu 
5 Hedvig: Nej det är det som är det värsta, det börjar å dala nu 

Hedvig uttrycker att hon tycker att det är ”mysigt att det finns lite gamla 
uttryck” (rad 1‒2). Hennings replik indikerar att detta ibland diskuteras i 
samhället, då han säger att många vill bevara dem. På samma gång som man 
talar om dialekten som något man gärna vill ska bevaras beskrivs en känsla 
av att många också upplever att dialekten är hotad. Detta ger också Holger 
uttryck för i utdraget och Hedvig verkar hålla med honom (rad 4‒5). Man 
kan invända att det verkar som om det som diskuteras i exemplet inte är dia-
lektförlust utan förlust av enstaka ord. Jag menar dock att deltagarnas hän-
visningar till det dialektala lexikonet är mer komplicerat (se 6.2.3.2). 

I detta exempel är det tydligt att dialektförändring också kan uppfattas 
som dialektförlust, något som till skillnad från dialektförändring inte upp-
fattas som neutralt och naturligt. Också i T65, där Torgny tar upp att han 
hoppas att dialekten ska finnas kvar, kan man märka en känsla av saknad 
(exempel 50, rad 1). I exemplet sätts dialektförlusten i samband med att de 
yngre generationerna inte behärskar det lokala målet. 
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Exempel 50. Barnbarnen vet ju inte om att prata noramål (T65). 

1 Torgny: Jag hoppas att det kommer att leva kvar jag, det här  
2   dialekten 
3 Turid: Jo men nog försvinner det ju en del 
4 Torgny: Joo det gör det ju med de yngre generationerna 
5 Teodor: Ja 
6 Turid: Det gör det ju 
7 Tekla: Barnbarnen vet ju inte om att prata noramål inte 
8 Tyra: Nej 

Man uppmärksammar också att det man ser som dialekt verkar försvinna 
snabbt. I exempel 46 konstaterade Tomas (rad 22) att ”det känns ju”. Andra 
gånger kommenteras samma sak utan känslomässiga kopplingar (se bland 
annat exempel 54).  

5.2.2 Dialektförändringens drivkrafter  
Som jag tidigare nämnt utgår de flesta uttalanden i materialet från att språk-
förändring är något naturligt, och värderande kommentarer om detta är säll-
synta. I det sammanhanget betraktas språkförändringen på sätt och vis som 
en process som finns inneboende i språket självt. De orsaker till förändring 
som tas upp i intervjuerna är annars endast språkexterna. Förklaringarna 
handlar om förändrade kommunikationsmönster, ökad migration och gene-
rationssammansättningen på orterna, förklaringar som ligger mycket nära 
hur det brukar förklaras också inom delar av språkvetenskapen (se avsnitt 
1.2.3). 

5.2.2.1 Kontakt- och kommunikationsmönster  
Det absolut viktigaste skälet till dialektförändring som framkommer i inter-
vjuerna är förändrade kontakt- och kommunikationsmönster. Bilden av det 
tidigare bondesamhället som en tid då man hade mest kontakt med den egna 
byn och den egna socknen är tydlig, och att dialekten förändrades när värl-
den blev större betraktas som något självklart (jfr Helganders beskrivning av 
situationen i Övre Dalarna, 2012:23). 

Idag omtalas kommunikationerna med i synnerhet Uppsala som livliga i 
samtliga grupper. Särskilt i grupperna med medelålders deltagare är det 
många som dagligen arbetar i Uppsala, och ungdomarna står nästan alla in-
för att om bara några månader pendla till gymnasiet där. Språkliga influenser 
genom jobb på annan ort tas upp som förklaring av bland andra Helen (H40).  

Uppsala är den enda ort som deltagarna menar har påverkat det egna om-
rådet språkligt, och det allmänna intrycket är att dialekten förändrats mycket 
på grund av dessa kontakter. Detta framkommer i flera intervjuer, också 
bland de yngsta. Många uppmärksammar att de själva förändrar sitt språk 
när de åker till Uppsala. För H65 framstår staden som en naturlig källa för 
språkliga influenser (exempel 51).  
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Exempel 51. Vi har ju haft blickarna däråt jämt (H65). 

1 J: Från vilka håll tror ni dialekten i Harbo har  
2   påverkats? 
3 Henning: Det måste vara Uppsala det, vi har ju haft blickarna  
4   däråt jämt 
5 Hulda: Jaa 
6 J: Men det här att man har hört ihop med Västmanland så  
7   länge administrativt det har inte spelat någon roll? 
8 Henning: Nej det har inte påverkat 
9 Holger: Nej det 
10 Henning: Någonting här inte, utan det har varit för långt. Den  
11   som inte hade bil vet du måste ha två dagar på sig att  
12   åka till Västerås.  
13 Hulda: Ja då fick man ligga på hotell 
14 Hilma: Ja, när man skulle till sjukhuset 
15 Hedvig: Vi gjorde ju vad vi kunde för att komma ifrån det, så  
16   vi var väl inte intresserade helt enkelt 

 
Också de yngsta lyfter fram kontakterna med Uppsala som viktiga. Hedda 
och Hanna i H15 tror att deras generation mer än de äldre påverkas av sta-
den. Hedda menar att det faktum att hon och de jämnåriga är så mycket i 
Uppsala gör att de får influenser därifrån, och Hanna påpekar att hon uppfat-
tar det som att man tidigare inte rörde sig över samma avstånd regelbundet.  

Skolgångens påverkan på dialekten tas upp av flera av de vuxna deltagar-
na. I exempel 52 berättar Hedvig (H65) om hur hon upplevde att de i hennes 
egen generation som valde att studera vidare förändrade sitt språk mer än de 
som inte fortsatte studera.  

Exempel 52. Dom fick ju lov att lära sig ett riktigt språk (H65). 

1 Hedvig: […] Om man säger, vi då som har bott kvar i Harbo vi  
2   håller ju fast lite i det här gamla men dom som åkte  
3   till Uppsala och studerade till exempel dom fick ju  
4   lov att lära sig ett riktigt språk. Medan vi höll fast  
5   lite mer då. Eller hur 
6 Holger: Jo jo 
7 Hulda: Jo det stämmer väl 

Hedvig beskriver, och får medhåll av Holger och Hulda, hur hon upplevde 
att de som ”åkte in till Uppsala och studerade” förändrade sitt språk, till 
skillnad från de som precis som hon själv inte gjorde det. Att de ”fick ju lov 
att lära sig ett riktigt språk” (rad 3‒4) handlar förmodligen om att detta av 
Hedvig associeras just med skolgången, och inte med staden. Det handlar 
därför troligen i detta fall snarare om hur talspråket närmar sig standard-
språket än att det närmar sig Uppsaladialekten. 

Att språk påverkas av sociala kontakter betraktas som självklart, och 
dessa sociala kontakter antas allmänt ha förändrats mycket. Bilden av att den 
dialektala omgivningen i grunden har förändrats sedan jordbrukssamhället 
övergick i pendlarsamhället är tydlig. Grupperna beskriver ofta hur man 
förut höll sig på den egna bostadsorten och umgicks med människor från 
samma plats. Den dialektala variationen uppfattas på så sätt förr ha varit 
liten, i den mån detta kommenteras.  
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Situationen idag beskrivs både som mer heterogen (man pratar mer olikt 
varandra) och som mer homogen (det finns fortfarande en lokal dialekt, men 
på ett annat sätt än tidigare). Att den språkliga situationen på så sätt upp-
fattas som mer dynamisk och med större mångfald framkommer i exempel 
53.  

Exempel 53. Nu flyttar man och far (V40). 

1 Vivian: Men det är kanske det att nu pratar ju alla så här som  
2   jag gör  
3 Vilhelm: Men jag tycker nog att det är ganska olika, en del har  
4   ju mera 
5 Vivian: Jadå, ja absolut 
6 Volmar: Men tror du inte att det beror på att förr så åkte man  
7   inte lika mycket 
8 Viveka: Nej 
9 Viktor: Nej 
10 Volmar: Om man säger 
11 Viveka: Man höll sig här liksom 
12 Volmar: Ja men 
13 Vivian: Ja man hade ju inte teve 
14 Volmar: Och vi flyttar oss på ett annat vis jag menar om man  
15   jobbar mera hemomkring förr jag menar då vart det  
16   liksom lite mer inbundet, då pratar man, växte ju inte  
17   dialekten på då om man umgås med samma folk 
18 Viktor: Absolut 
19 Volmar: Nu flyttar man och far lite och träffar mycket folk  
20   med en annan dialekt och det är som du säger  
21   norrländska det är lätt att haka på och man kanske  
22   hakar på lite utav var 
23 Viktor: Mm men så är det ju lite visst 
24 Volmar: Då försvinner väl dialekten 

Den verklighet som framträder i slutet av exemplet (rad 14‒23), när man 
träffar människor med många olika dialekter i botten, leder deltagarna in på 
att detta förmodligen är det som gör att dialekten försvinner (Volmar, rad 
24). Detta är en annan syn på det som av Volmar själv några rader ovanför 
(rad 14‒17) snarare beskrevs som att dialekten växer med kontakter (”[…] 
då pratar man, växte ju inte dialekten på då om man umgås med samma 
folk”).  

Att kontakt gör att dialekten efter hand försvinner tas upp i samma grupp 
också vid ett annat tillfälle, denna gång av Viktor som beskriver det som att 
dialekten ”domnar av” (exempel 54, rad 18). Detta antas bero på nya kontak-
ter eftersom man idag är mer mobil än tidigare, men också på inflyttning till 
orten bland annat genom att man numera inte nödvändigtvis bildar familj 
tillsammans med andra från orten och i och med det ”blandar opp” (Volmar, 
rad 23) det språk som talas (jfr också med dialektförlust, avsnitt 5.2.1).  

Exempel 54. Det domnar av lite varteftersom (V40). 

1 J: Hur tycker ni att dialekten har förändrats sedan ni  
2   var små, om ni tycker att den har förändrats någonting  
3   alls? 
4 Vilhelm: Eftersom man har bott här hela tiden så blir det svårt  
5   att säg 



 

 132

6 Viveka: Ja man blir nog lite hemmablind tror jag 
7 Viktor: Men jag tror lite så här eftersom det var, som Volmar  
8   var inne på förut, att man ja man var mer hemma i  
9   Östervåla och den biten så var det en grövre dialekt  
10   förr i tiden än vad jag tror att det är idag.  
11 Viveka: Och med äldre generationer som dör bort då försvinner  
12   det ju med det också 
13 Viktor: Exakt 
14 Viveka: Så är det ju 
15 Vilhelm: Plus att det 
16 Viktor: Jag menar våra föräldrar har i alla fall rört sig på  
17   ett annat sätt än våra far- och morföräldrar gjorde så  
18   att jag tror att det domnar av lite varteftersom så  
19   där 
20 Volmar: Och du du har ju fått tag på en [Viktors] tjej15 
21 Viktor: Ja 
22 Allmänt: SKRATT 
23 Volmar: Blandar opp lite 
24 Viktor: Exakt 
25 Vilhelm: Ja visst, jag har också stått för lite. Vi hade lite  
26   roligt ett tag just å det vi var ett gäng killar i vår  
27   kompisgrupp som lyckades hitta tjejer ganska långt  
28   härifrån och alla lyckades flytta hit 
29 Viktor:  Ja det var ju helt makalöst 

Henning (H65) tar i exempel 63 upp mediernas påverkan på talspråket som 
en möjlig förklaring till dialektförändring, och tänker sig att man hör främ-
mande uttal där som på något sätt gör att man själv förändrar sitt sätt att tala. 
Medierna som förklaring till språkförändring förekommer annars knappt alls 
i intervjuerna (se dock Vivian i V40, exempel 53, rad 13 och Tina i T40, 
exempel 56, rad 1−4).  

De skillnader som enligt de vuxnas uppfattning en gång fanns mellan de 
tre orterna anses inte längre leva kvar i någon större utsträckning. I H65 tän-
ker sig Hedvig att detta beror på att alla numera går i gymnasiet i Uppsala 
(exempel 55).  

Exempel 55. Det har väl öppnats upp (H65). 

1 Henning: Men det är väl så där också, det har väl öppnats upp,  
2   det kommer mer och mer lika alltså, med åren 
3 Holger: O ja 
4 Henning:  Om man tänker sig en femtio sextio år tillbaka vet du 
5 Allmänt: Ja 
6 Hedvig: Ja deras ungdomar åker ju till Uppsala och går i  
7   skolan dom med 
8 Allmänt: Ja 

Skillnader mellan undersökningsorterna beskrivs av deltagarna ofta som små 
men betydelsefulla för hur man ser på dialekt i närområdet (jfr kapitel 7). Att 
dessa olikheter inte berörs i så stor omfattning när man diskuterar dialekt-
förändring framstår därför som anmärkningsvärt. 

                                                 
15 Vilhelm hänvisar till att Viktor tidigare i intervjun (Exempel 15, rad 19‒22) berättat att 
många tidigare omtalade hans fru som hans tjej i stället för att man sa hennes namn. 
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5.2.2.2 In-, ut- och återflyttning  
Många av de vuxna deltagarna talar om betydelsen av in- och utflyttning för 
dialektens förändring. Några av de medelålders tar också upp hur människor 
från orten som flyttar tillbaka tar med sig influenser utifrån, vilket ju åt-
minstone en person i varje gruppintervju i deras ålder har gjort. I exempel 56 
preciserar Tobias uppfattningen att också inflyttare påverkar genom att de 
som flyttat in framför allt kommer från Stockholms- och Uppsalaområdet 
(rad 7‒13). 

Exempel 56. Det blir att man tar in tycker jag (T40). 

1 Tina: […] Men mycket tror jag på grund av att fler har  
2   flyttat in utifrån liksom, man ser mer på teve, man  
3   har massmedia, det blir att man tar in tycker jag i  
4   alla fall 
5 Tomas: Jo men jo men det har vi nog gjort. Men det är svårt  
6   att liksom se på sig själv så men det 
7 Tobias: Ja om man säger det är ju inte mycket norrlänningar  
8   som flyttar hit, dom som har flyttat hit är väl  
9   stockholmare i större delen, eller ja, Uppsala och  
10   Stockholm så där så att därför blir det ju inte. Men  
11   om det skulle flytta en massa Gävlebor hit, då kanske  
12   det skulle bli mera sådan dialekt men, ja jag vet  
13   inte, det spelar nog in en del 

I exempel 57 kommenterar Tina (rad 3‒4) även hur hon tänker att språket 
förändras genom att de som flyttar in också har barn som går i skolan. Det 
språk ungdomarna möter är därför inte alltid Tärnsjöbors. 

Exempel 57. Det är inte bara Norabor (T40). 

1 Tobias: Och det är skolan tror jag som smittar av sig 
2 Tomas: Man får inte säga så där 
3 Tina: Men jag tänker det är ju mycket folk som flyttar in  
4   jag tänker det så förändringar, det är inte bara  
5   Norabor 
6 Tanja: Nej 
7 Tina: I klasserna längre, jag tänker så jag 

Skolans funktion som social mötesplats där elevernas språk formas framstår 
därmed som viktig.  

5.2.2.3 Livets gång  
Många av deltagarna förknippar som redan konstaterats olika typer av dia-
lekt med olika generationer. Föreställningen att personer i en viss ålder talar 
på ett visst sätt är mycket framträdande, och dialekttalande förknippas starkt 
med äldre generationer (jfr avsnitt 5.1.1). Det att dialekt kopplas till äldre 
generationer gör också att den dialekt som hör till dem antas bli mer sällsynt 
i takt med att de personer som talar det språket av naturliga orsaker försvin-
ner. Detta är följaktligen också en förklaring till att språket på orten ändras. 
Exempelvis Helen (H40) är inne på detta bland annat i exempel 58.  

Exempel 58. Vi åker iväg och jobbar i Uppsala (H40). 
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1 Helen: Det förändras ju just att dom äldre generationerna  
2   försvinner, dom är ju inte kvar och så då hör man ju  
3   inte på samma vis, så att man börjar bli bland dom  
4   äldre själv men jag menar då blir det 
5 Håkan: Det är för att vi åker iväg och jobbar i Uppsala  
6   kanske 
7 Helen: Ja det med men i släkten och så där så försvinner ju  
8   de äldre 
9 Håkan: Folk kanske var hemma bara och då kanske man inte  
10   ändrar sig 

I exemplet nämner Helen också att de yngre inte längre hör dialekten som 
förut när de äldsta går bort. I kombination med att de som blir kvar har andra 
och fler influenser gör detta att dialekten förändras (se också exempel 54). I 
H65 framkommer att man på sätt och vis inte längre menar att dialekten alls 
finns kvar, då den associeras så starkt till äldre generationer och människor 
som nu är borta (exempel 59). 

Exempel 59. Dom hade ju kommit över det där (H65). 

1 Holger:  Om man säger när största förändringen kom så jag  
2   tycker ju det, som våra föräldrar, dom pratade ju inte  
3   så mycket som vi idag säger gamla ord, gammelsvenska,  
4   dom hade ju som kommit över det där, men däremot deras  
5   föräldrar om man säger. Våra föräldrar var ju födda  
6   runt 1900. 
7 Henning: Ja 
8 Holger: Men deras föräldrar i sin tur var ju på 1800 
9 Hedvig: Ja just det 
10 Holger: Så att där fanns det ju kvar 
11 Hedvig: Men det var väl ganska mycket när, som mamma också 
12 Holger: Tycker du det? 
13 Hedvig: Och din mamma och pappa var ju lika gamla som mamma,  
14   men mamma hade mycket sånt hon 
15 Hilma: Jo [NAMN] minns jag hade många uttryck 
16 Holger: Jo 
17 Henning: Min pappa han sa halvannan han 
18 Hedvig: Vetjahe inte sa han 
19 Holger: Ja, jo men var som sånt då inte 
20 Hulda: Halvannan, vad var det då? 
21 Henning: En och en halv då ser du 
22 Hulda: Jasså en och en halv 
23 Holger: Det är lite danskt det 
24 Henning:  Ja halvannan. Han var ju född 1886 
25 Holger:  Ja, ja. Men det var i den generationen som en del låg  
26   kvar, saker 
27 Hedvig:  Det var en brytning 

Det är tydligt i exemplet hur de äldre generationerna upplevs som de riktiga 
dialekttalarna. Man kan också lägga märke till att Holger inleder exemplet 
med att deras föräldrageneration, födda omkring 1900, ”hade kommit över 
det där” (rad 1−6). I slutet (rad 25−26) har han dock övertygats av de andra i 
gruppen, och menar att det i föräldragenerationen ”låg kvar”. Den ”brytning” 
som Hedvig talar om (rad 27) tolkade jag under intervjun som att hon upp-
fattar att detta handlade om en brytningstid, där dialektens roll kraftigt för-
ändrades. 
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5.2.3 Deltagarna mitt i förändringen  
Hur beskriver deltagarna det egna talspråkets förändring över tid? Ofta an-
tyds att många anser sig delaktiga i förändringsprocessen genom icke-
språklig påverkan. Det kan handla om att man själv gift sig med någon uti-
från, och på så sätt medverkat till att öka den språkliga mångfalden på den 
egna bostadsorten (se exempel 54, rad 20‒29). Andra tar upp hur man själv 
förändrat sig språkligt genom att ha bott på annan ort och sedan kommit 
tillbaka. 

Upplevelsen av att vara bland de sista som har kontakt med dialekt på or-
ten är tydlig hos många av de vuxna, men inte bland de yngsta. Att olika sätt 
att tala uppfattas som att det ”tillhör” olika generationer gör också att de 
äldsta ibland måste reflektera över sin egen roll som representanter för dia-
lekttalare. Enbart i egenskap av att vara de äldsta upplevs de på sätt och vis 
som de idag viktigaste dialekttalarna. I exempel 60 talar framför allt Vera 
och Viola (V65) om hur dialektskillnader mellan generationer aktualiseras i 
deltagarnas vardag. 

Exempel 60. ”Vad säger du så där för?” (V65). 

1 J: Hur tycker ni att dialekten har förändrats sedan ni  
2   var barn? 
3 Vera: Ganska mycket, om man tänker på den äldre generationen  
4   när man var barn och nu. Nu är ju vi den äldre  
5   generationen 
6 Viola: Tyvärr 
7 Vera: Pratar vi som dom gjorde? 
8 J: Men det är inga speciella grejer ni har tänkt på som  
9   har försvunnit eller kommit till? 
10 Viola: Nej, men visst kan jag använda ord som pojkarna mina  
11   som är mellan fyrtio och femtio reagerar på konstigt  
12   nog 
13 Valborg: Ja 
14 Viola: Fast dom är uppfödda med dom fast dom använder det  
15   inte konstigt nog. Jag har ingenting att ta på just nu  
16   men jag vet att det kan hända. ”Vad säger du så där  
17   för?” 
18 Vera: Man kan ju göra det där på skoj det vet jag att jag.  
19   Återåt,16 vet du vad det betyder? 
20 Viola: Ja men det gör nog inte han eller 
21 Vera: Nej han har lärt sig. Oknig17 och 
22 Viola: Ja 

I början av utdraget konstaterar Vera att det är stor skillnad på dialekt nu och 
så som hon minns att äldre talade när hon själv var liten (rad 1‒5). Sedan 
kommer hon på att hon numera själv tillhör den äldre generationen och und-
rar om det betyder att hon och de andra i gruppen nu talar som de äldre hon 
minns från barndomen (rad 7). Denna fråga visar hur fast rotad tanken om att 

                                                 
16 Tillika med, jämte (preposition och adverb). 
17 Okunnig, okänd, främmande, obekant. 
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dialekt hör till äldre är, eftersom Vera själv vid andra tillfällen i intervjun 
egentligen inte anser att hon talar dialekt alls.  

Efter mitt lilla inpass (rad 8‒9) börjar Viola i stället berätta om hur hon 
upptäckt att hennes barn inte har samma sätt att tala dialekt. Trots att de är 
uppvuxna med ”ord” (rad 10, 14) verkar de inte uppfatta dessa som neutrala 
och användbara. Dialektanvändningen har alltså förändrats mellan Violas 
generation och hennes barns. Viola beskriver också hur barnen ibland ifråga-
sätter hennes användning av dialekt genom att fråga henne varför hon säger 
på ett visst sätt. Samma fenomen, att barnen inte känner igen sig i föräldrar-
nas språk, berättar Vera att hon kan utnyttja för att skämta med sina barn, 
genom att medvetet använda dialektala uttryck som hon inte tror att de yngre 
förstår.  

5.2.3.1 Omedveten förändring av det egna talspråket  
När deltagarna talar om sitt eget språk och hur det har förändrats återkom-
mer många till att det är svårt att beskriva exakt vad som hänt, även om man 
är medveten om att man inte längre talar på samma sätt. Den egna föränd-
ringen beskrivs som något i princip oundvikligt av Hillevi i exempel 61.  

Exempel 61. Vare sig man vill eller inte (H40). 

1 Hillevi: Man färgas ju hela tiden av vardagen och dom man  
2   träffar liksom så  
3 Håkan: Ja 
4 Hillevi: Vare sig man vill eller inte tror jag man tar till sig  
5   olika saker 

Den omedvetna processen lyfts fram också av Tanja och Tomas (T40) i ex-
empel 62 (tidigare återgivet i exempel 38). Det faktum att Tanja i sitt arbete 
träffar många människor som hon måste småprata med sätts här av Tina i 
samband med språkförändring och Tanja håller med. Tobias tolkar Tinas 
uttalande som att det handlar om mottagaranpassning av talet, och menar att 
samma sak händer om man träffar äldre: man blir mer dialektal (rad 9‒10).  

Exempel 62. Det blir ju så automatiskt (T40). 

1 Tina: Men jag tänker i ditt yrke, du träffar ju väldigt  
2   blandat med folk 
3 Tanja: Ja det gör man ju, ja 
4 Tina: Ja så så tänker jag, det blir ju så automatiskt 
5 Tomas: Jo 
6 Tina: Man kanske inte tänker på det men så förändras det 
7 Tomas: Jo precis 
8 Tanja: Nej visst så att det 
9 Tobias: Nej så blir det ju att om du pratar med någon gammal  
10   gubbe eller gumma så drar man ju till med lite noraord 

Det deltagarna talar om i utdraget är i princip det som brukar kallas för 
ackommodation (Giles & Powesland 1975:156). För Tina framstår det som 
naturligt att Tanja, som i sitt yrke kommer i kontakt med många människor 
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på hemorten, anpassar sitt sätt att tala efter dem och att detta gör att Tanjas 
eget språk förändras.  

De flesta avvisar bestämt att man själv medvetet förändrat sitt eget tal-
språk på något sätt, utan menar att den förändring som skett har hänt utan att 
de själva märkt det eller kan förklara det (se exempel 63 från H65, rad 4−8). 
I samma exempel tar Henning (rad 9‒11, 15−16) upp det motsägelsefulla i 
att något man en gång tyckte var normalt numera känns främmande. Detta är 
ett tydligt exempel på hur ett dialektdrag som tidigare befann sig på indexi-
kalitetsnivå 1 har kommit att uttrycka social betydelse och inte längre funge-
rar neutralt (jfr Johnstone, Andrus & Danielson 2006:86‒89). 

Exempel 63. Jag tycker själv nu att det låter väldigt konstigt (H65). 

1 Henning: Ibland blir det ju förändrat sedan teve och så kom.  
2   Man hör en del uttal där som man kanske kommer ihåg  
3   och ändrar på eller nåt.  
4 J: Inte så där så att ni har tänkt att nejmen fasiken,  
5   jag lär nog 
6 Holger: Nej 
7 Hedvig: Nej det har nog bara blivit ändå 
8 Holger: Ja det har det blivit, som växt fram 
9 Henning: Jo men jag har en sak som jag har förändrat mig på och  
10   det är jag sa alltid ocken då i stället för att säga  
11   vilken då. Och det är gammalt Harboprat alltså.  
12 Hedvig: Det är det nog i Våla 
13 Hulda: Det är nog lika i Östervåla med att dom säger att dom  
14   har det, ocken 
15 Henning: Ja. Men jag tycker själv nu att det låter väldigt  
16   konstigt, i stället för att säga vilken då  

I T65 reflekterar deltagarna över hur de själva ändrat sitt språk så att det 
numera är mer rikssvenskt än när de var yngre (exempel 42). I detta exempel 
minns Turid också hur dialekten förut brukade kallas ”bondsk”, något som 
de andra inte känns vid men som Turid mycket enträget framhåller. 

5.2.3.2 Medveten förändring av det egna talspråket  
Även om språkförändring framför allt uppfattas som något automatiskt och 
omedvetet förekommer också ett antal tillfällen då deltagare berättar om hur 
de medvetet förändrat sitt eget sätt att tala. Detta kan handla om variation 
som beror på att man medvetet anpassar sig till den man talar med, eller att 
man för att passa in på en ny plats och i ett nytt sammanhang medvetet slutat 
använda dialektala varianter, som därmed befinner sig på indexikalitetsnivå 
2 eller 3. Prov på detta finns i slutet av exempel 62, där Tobias (T40) berättar 
om hur han själv upplever att han anpassar sitt språk till äldre personer. På 
samma sätt berättar ungdomarna i Harbo att de anpassar sitt sätt att tala till-
sammans med utomstående, till exempel stockholmare.  

Att medvetet förändra sitt språk verkar, åtminstone bland de vuxna, inte 
vara något man förväntas göra (jfr no. knot, Bull 2009). Många uttrycker att 
man är som man är och andra får ta en som sådan, vilket pekar på en före-
ställning om att en del av den man är sitter i språket och att förändra det är 
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att förändra sig själv. Så svarade till exempel Hillevi (H40) på frågan om 
hon själv medvetet förändrat sitt språk att ”dom får nog stå ut med en som 
man är”, och Hugo (H15) utbrast ”jag ändrar aldrig min dialekt”.  

En av de få som öppet erkänner att hon medvetet förändrat något i sitt 
vardagsspråk är Vivian i V40, som berättade om hur hon slutade använda 
”tjocka l” då hon började gymnasiet i Uppsala. I exempel 64 finns ytterligare 
ett prov på när deltagarna medger att de medvetet förändrat sitt eget språk. 
Också här handlar det delvis om just ”tjocka l”, men även om något mer all-
mänt som av Viola beskrivs som att man ville prata lite ”skapligare” (rad 4), 
av Valborg som ”finare” (rad 8). 

Exempel 64. Prata lite finare (V65). 

1 J: Har ni själva någon gång medvetet förändrat hur ni  
2   pratar?  
3 Vera: Ja när man var tonåring 
4 Viola: Pratar lite skapligare 
5 Valter: Ja precis 
6 Vera: När man ville − då sa man inte dom där tjocka l:en  
7   eller skorna 
8 Valborg: Prata lite fint, finare då 
9 Viola: Ja men det kanske var för att du till exempel gick i  
10   Tierp, en annan har aldrig gått på sådant där, så jag  
11   har aldrig känt det där att jag behöver ändra på 
12 Valborg: Nej inte jag heller 
13 Vera: Men du har väl gått i lanthushållsskolan 
14 Viola: Ja men där var det allsköns blandning 
15 Vera: Dialekter 
16 Viola: Ja 

Även i detta fall sätts förändringen i samband med skolgång. I slutet av ut-
draget anmärks också att all skolgång inte anses medföra språklig föränd-
ring. Detta förklaras av Viola (rad 14) med att den dialektala mångfalden på 
hennes skola inte gjorde att språklig anpassning upplevdes som nödvändig.  

5.3 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat hur deltagarna ser på dialekttalande och dialekt-
användande idag. En prototypisk dialekttalare förknippas framför allt med 
äldre personer, men det finns också kommentarer som tyder på att dialekt-
talande förknippas med personer med låg utbildning och som är bosatta på 
landsbygden. Själva betraktar sig deltagarna snarare som dialektanvändare, 
och beskriver hur man i olika sammanhang använder mer eller mindre dia-
lekt. Detta omgärdas av sociala normer, där det viktigaste verkar vara plats 
och samtalspartner. Samtliga åldersgrupper anser sig använda dialekt, men i 
olika utsträckning. Ungdomarna har framför allt receptiv dialektkunskap, 
och negativ uppfattning om bruket. 

Jag menar att deltagarna verkar räkna med två språksystem, det dialektala 
och det icke-dialektala (som förmodligen ofta, men inte alltid, ska förstås 
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som standardsvenska), där man i olika sammanhang kan använda resurser 
från båda systemen (jfr figur 7). Däremot verkar deltagarna sällan uppfatta 
att dialekten i sig har färre särdrag än tidigare, det handlar i stället om hur 
mycket dialekt man använder i en given situation.  

I kapitlet tar jag också upp deltagarnas bild av dialektförändring, något 
som engagerar framför allt de vuxna deltagarna. Att dialekten förändrats 
kraftigt framstår för dem som uppenbart, och detta förklaras genom befolk-
ningens förändrade kommunikationer i regionen, ökad flyttning (både in-, ut- 
och återflyttning) samt att det har med skillnader mellan generationer att 
göra. Själva kan deltagarna ge exempel på dialektdrag som de vet att de har 
förändrat under livet, samtidigt som medveten förändring inte utan vidare ses 
på som positivt. 
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6 Att beskriva lokalt registrerad dialekt 

I detta kapitel fokuserar jag på hur deltagarna i gruppintervjuerna beskriver 
den egna ortens och grannorternas dialekt, genom att dels se på vilka språk-
liga drag man tar fasta på, dels på hur deltagarna delar med sig av sin kun-
skap. Kapitlet är därmed tänkt att besvara den tredje frågeställningen: Vilka 
språkliga drag betraktas som typiska för det egna dialektområdet, och på 
vilket sätt förs dessa fram? Resultatet bygger helt på de gruppintervjuer som 
finns närmare beskrivna i 3.2. 

Under intervjun ombads deltagarna att beskriva vad de ansåg vara typiskt 
för dialekten på den egna bostadsorten. De flesta av dessa dialektdrag anses 
gemensamma för ett större område, men ett mindre antal dialektdrag förs till 
endast en av orterna. Dessa kallas i texten ortsspecifika dialektdrag. För att 
förmedla sin kunskap använde deltagarna sig av ett antal olika strategier. 
Strategierna behandlas i avsnitt 6.1 och min förhoppning är att denna ge-
nomgång ska bidra till att belysa på vilket sätt deltagarna kan beskriva och 
konkretisera sin kunskap om dialektdrag i närområdet. 

I 6.2 behandlas vilka dialektdrag som diskuterades i intervjuerna, och på 
vilka språknivåer deltagarna rörde sig i dialektbeskrivningen. Eftersom del-
tagarna fått den något otacksamma uppgiften att berätta om typiska dialekt-
drag utan tid till förberedelse, och dessutom har svårt att formulera sin kun-
skap om språkliga detaljer, får detta avsnitt delvis karaktären av slumpvisa 
nedslag i enskilda dialektdrag. Det är därför viktigt att understryka att den 
huvudsakliga poängen med avsnittet inte är att beskriva vilka dialektdrag 
som finns i undersökningsområdet. I stället är dialektbeskrivningen tänkt att 
tydliggöra språkliga drag som registrerats som lokal dialekt, det vill säga 
indexerar lokal tillhörighet.  

6.1 Strategier för att beskriva dialektal variation 
Under intervjuerna talade deltagarna i olika sammanhang om dialektdrag 
som de förknippade med den egna dialekten på olika sätt. Framför allt var 
detta aktuellt då jag ställde direkta frågor om det, men också i andra sam-
manhang under intervjuerna framkom sådan konkret information om språk-
drag. Jag försökte också uppmuntra deltagarna att tala om likheter och skill-
nader i närområdet. Det var ofta påfallande svårt för dem att lyfta fram 
enskilda dialektdrag (se vidare avsnitt 6.2.3), och inte sällan svårt för mig att 
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förstå vad som åsyftades. Inte minst beror detta på att deltagarna och jag till 
stor del saknar gemensam terminologi. 

För att tala om och diskutera dialektdrag använder deltagarna i stället ett 
antal strategier. Dessa kan sägas utgå från olika sorters källor. I avhandling-
en räknar jag med att dessa kan vara antingen externa, interna eller neutrala. 
De externa källorna bygger på att deltagarna hänvisar till extern auktoritet 
och med stöd av detta för fram ett dialektdrag i intervjun. Det görs antingen 
genom att ta fasta på det som andra berättat och på så sätt förmedla uppfatt-
ningar och erfarenheter som inte är uppgiftslämnarens egna, eller sådant som 
kan betraktas som kollektiv kunskap och snarast utgör en del av traditionen 
om den egna dialekten. De interna källorna handlar i stället om att man an-
vänder sig själv i egenskap av boende i det aktuella området som auktoritet. 
En neutral källa åberopas när det som tas upp i princip konstateras som 
fakta.  

I avsnitt 6.1.1‒6.1.3 redovisas de strategier jag identifierat i gruppinter-
vjuerna under respektive källtyp. I dessa avsnitt behandlar jag de olika stra-
tegierna var och en för sig, men i samtalen kombineras de förstås ofta och 
det är ibland svårt att avgöra vilken strategi som tillämpas. Av det skälet 
räknar jag inte antalet förekomster. Genomgången är tänkt att ge en bild av 
alla de sätt att beskriva dialektdrag som deltagarna drar nytta av, inte ge sken 
av att denna bild enkelt låter sig beskrivas i fasta kategorier. I 6.1.4 behand-
las hur strategierna fungerar i gruppintervjuerna.  

6.1.1 Externa källor 
De strategier som använder externa källor kan sammanfattas med att del-
tagarna på olika sätt hänvisar till en extern auktoritet som stöd för sitt påstå-
ende. Ofta handlar det om att referera till andra personers utsagor eller språk-
bruk. Ibland är det i stället en tradition av uppfattade dialektala skillnader 
man åberopar, något som sker både direkt och indirekt.  

Att hänvisa till tradition indirekt genom att använda särskilda ord eller 
ramsor kan jämföras med Baumann Larsens (1972b:107) beskrivning av hur 
en negativ inställning till grannorternas befolkning kan uttryckas med vad 
han kallar ordspråk. I många sådana ordspråk uttrycks detta genom ned-
låtande beskrivningar av språket i grannsocknen. 

6.1.1.1 Hänvisa till andras utsagor 
En mycket vanlig strategi för att beskriva dialektdrag är att ta upp utom-
ståendes reaktioner och påståenden (jfr Aniansson 1996:98). Strategin an-
vänds både för att tala om konkreta dialektdrag och mer övergripande besk-
rivningar (se avsnitt 6.2.1 och 6.2.2). Särskilt vanligt i mitt material är strate-
gin då det gäller vokaluttal (framför allt ungdomarna när de beskriver sin 
egen användning av dialekt) och när deltagarna uttalar sig om allmänna dia-
lektala likheter med andra områden. 
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Oftast när deltagarna hänvisar till andras kommentarer handlar det om 
personer som inte kommer från det egna området. I exempel 65 refererar 
Hillevi till människor ”ute på landet” (rad 1) och Håkan talar om personer 
från Sigtuna (rad 4‒5). Haralds kommentar på rad 10 (”Jävla(?) norrlän-
ning”) tolkar jag i sammanhanget som att han lägger ord i munnen på de 
Sigtunabor Håkan tidigare talat om. 

Exempel 65. Var i Norrland kommer du ifrån då (H40). 

1 Hillevi: Mm jag upplever när jag har varit ute på landet och  
2   rört mig en hel del där så säger jaha var i Norrland  
3   kommer du ifrån då  
4 Håkan: Jaa så vart jag också vi var bara i Sigtuna och  
5   jobbade 
6 Helen: Mm 
7 Håkan: Ja varifrån stans kommer ni från i Norrland 
8 Hillevi: Jaa 
9 Håkan: Nej vi bor bara sju mil härifrån 
10 Harald: Jävla(?) norrlänning 
11 Håkan: Så dom trodde att vi - dom pratar väl stockholmska där  
12   i Sigtuna 

Det finns också exempel på att man drar sig till minnes att man fått kom-
mentarer från personer från någon av grannorterna. I exempel 66 berättar 
Vilgot om när han var i Tärnsjö och fick kommentarer om Östervåla-ö:et (se 
avsnitt 6.2.1.3).  

Exempel 66. När man pratade på ö (V65). 

1 Vilgot: Det fick jag nog fasen höra i Tärnsjö 
2 Allmänt: SKRATT 
3 Vera: Ja lika med mig (tyst) 
4 J: Som dom reagerade då på att du sa märkligheter så? 
5 Vilgot: Jaa! Särskilt när man pratade på ö 

Att hänvisa till någon annans påstående är samtidigt ett sätt att i någon mån 
lägga ansvaret för sanningshalten i påståendet hos någon annan. Detta är sär-
skilt tydligt när det handlar om övergripande beskrivningar som att dialekten 
låter norrländsk, där påståendet också ibland ifrågasätts av den som själv tar 
upp draget. Detta faktum kan förstås också vara ett skäl till att man alls lagt 
kommentaren på minnet. 

6.1.1.2 Hänvisa till annan persons språkanvändning 
Ibland väljer deltagarna att direkt referera till en annan persons språk-
användning. Det gäller framför allt när det handlar om att beskriva lexikala 
skillnader, men också för att beskriva ny språkmelodi och dialektala skill-
nader inom Tärnsjö. Strategin påträffas i alla åldersgrupper, men är vanligast 
bland 40-åringarna. 

Det vanligaste sättet att hänvisa till andras språkanvändning är att referera 
till personer som inte är närvarande vid själva intervjun (jfr de stereotypa 
talare Agha beskriver som viktiga i registreringen, avsnitt 2.2). Ofta handlar 
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det om äldre, som i sammanhanget används som modeller för dialekt-
användning (se avsnitt 5.1.1 om den prototypiska dialekttalaren). I exempel 
67 nedan talar Hillevi och Harald i H40 om hur de hört att äldre låter.  

Exempel 67. Karlssons kli:ster (H40). 

1 Harald: Men det är ju ett ― dom äldre då hör man ju då kan det  
2   vara mycket dialekt  
3 Hillevi: Jag tycker ord som är speciella framför allt 
4 Håkan: Jo dom har så här konstiga gamla ord som inte jag  
5   heller 
6 Hillevi: Och betoningar 
7 Helen: Ja 
8 Hillevi: Karlssons kli:ster, ja jag säger ju klister men lite  
9   sådana saker 

Betydligt ovanligare är att man hänvisar till en annan person i gruppen. Det 
händer dock vid några få tillfällen, till exempel då deltagarna i T40 diskute-
rar det de uppfattar som en ny språkmelodi i Tärnsjö (exempel 68). Tomas 
tar då upp Tanjas språk som ett exempel på det de talar om. Om Tanja håller 
med om hans uttalande är svårt att veta. 

Exempel 68. Den melodin som du pratar (T40). 

1 Tomas: Det är lite grann i melodin, [Tanja] tycker jag pratar  
2   mest av oss här 
3 Tanja: FNISSAR 
4 Tomas: Liksom på den melodin som du pratar 

Det är värt att lägga märke till att Tanja när Tomas tar upp henne som exem-
pel reagerar genom att fnissa (rad 3). Skratt och fnissande brukar allmänt 
(om det inte handlar om att något är roligt) anses vara ett sätt att rädda en 
känslig situation. Det är inte omöjligt att detta därför ska uppfattas som nå-
got Tanja uppfattar som känsligt på ett eller annat sätt, antingen för att hon 
inte känner igen sig i beskrivningen eller för att detta inte är något hon gärna 
förknippas med. 

Ett annat sätt att anknyta till andra personers språkanvändning finns i 
exempel 69 nedan, där man diskuterar uttrycket åka fram genom att hänvisa 
till personer som inte längre är i livet och som förknippas med traditionell 
dialekt. Turid inleder sekvensen med att tala om ”dom” (rad 1). Att ”dom” 
här syftar på folk förr i tiden framgår av att Turid precis innan talat om ”dom 
gamla” och sina farföräldrar.  

Exempel 69. Vi ska åka fram (T65). 

1 Turid: Och fram sa dom, vi ska åk fram 
2 Tyra: Precis, det sa dom 
3 Turid: Ja i dagligt tal 
4 Teodor: Det är väl rätt vanligt talesätt idag 
5 Turid: Jo en del säger det, säger vi ju än 
6 Teodor:  Ja 
7 Torgny: Vaddå sa du 
8 Turid: Vi ska fram till Tärnsjö 
9 Teodor: Jo, fram 
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10 Torgny: Ja tänkte säga det 
11 Turid: Dom sa inte Tärnsjö heller dom sa bara vi ska åka fram 
12 Torgny: Och så säger dom ju med dom som bor här inne i  
13   samhället med dom som bor i utkanten, jag ska åka fram 
14 Turid: Jaa 

I mitten av sekvensen hänvisas också till det egna språkbruket (rad 5), men i 
slutet återkommer Turid till ”de”. Torgny tar upp detta men fyller det med 
ett delvis annat innehåll då han på rad 12−13 snarast talar om Tärnsjöbor 
idag, och uttryckligen de som bor i utkanten av tätorten.  

6.1.1.3 Hänvisa till tradition 
Ett speciellt sätt att använda yttre auktoritet är att stödja sig på en mer eller 
mindre uttalad traditionell uppfattning om språklig variation. Att källan inte 
är deltagaren själv tas då som tecken på riktigheten i det man talar om. 
Denna strategi är ovanlig och används när det gäller hela undersöknings-
området endast för att tala om arkaiserande verbböjning (Tobias, T40). När 
det handlar om ortsspecifika drag används traditionen explicit som moti-
vering när man talar om Östervåla-ö (6.2.1.3) och dialektala skillnader inom 
den egna orten i Tärnsjö. Man kan konstatera att dessa dialektdrag förmod-
ligen förknippas starkt med traditionell dialekt i närområdet. Förutom verb-
böjningen handlar det ju också om drag som anses ha mycket begränsad 
geografisk utbredning (socken- eller bymål). 

Denna hänvisning till traditionen kan vara explicit, som i exempel 70. Där 
löser Tomas en i samtalet besvärlig situation genom att hävda att det dialekt-
drag som diskuteras traditionellt hör till Östervåla (”Fast de pratar ju mer på 
[œ] där traditionellt”, rad 7‒8). Trots att de just konstaterat att många också 
på den egna orten själva använder uttalet avslutar detta diskussionen om ut-
talet. 

Exempel 70. Det är [œ] på Våla (T40). 

1 Tobias: Men det är en grej som jag har tänkt på, många i  
2   Tärnsjö säger öl. Ska vi dricka öl.  
3 Tomas: Det är [œ] på Våla 
4 Tobias: Men jag säger [œ]l  
5 Tomas: Ja jag gör också det 
6 Tobias: Men jag bor mittemellan 
7 Tomas: Men det säger jag också. Fast dom pratar ju mer på [œ]  
8   där traditionellt.  

Traditionen kan också omtalas implicit, som i exempel 71. Här anförs tradi-
tionen underförstått som argument för att skilja mellan Tärnsjö och Harbo å 
ena sidan och Östervåla å den andra.  

Exempel 71. Dom har ju pratat på sitt ö (H65). 

1 Henning: Men Tärnsjö och Harbo dom pratar väl ganska lika 
2 Holger: Joo. Om man säger Bälinge också.  
3 Henning: Jaa. Men Våla däremot, dom har ju pratat på sitt ö dom 
4 Holger: Ja dom gör det 
5 Hulda: Jaa (ohörbart) 
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6 Henning:  Där skiljer dom sig från Harbo i alla fall 
7 Holger: Ja ja, stort 

I sekvensen hänvisas inte direkt till traditionen. I detta exempel antyder 
Henning med sitt användande av ”ju” (rad 3) att han hänvisar till något alla 
antas känna till och ta för givet. Det visar sig att han har alldeles rätt, Holger 
och Hulda instämmer genast i hans påstående och bekräftar att de vet vad 
han talar om. 

6.1.1.4 Utnyttja konventionaliserade beskrivningar 
Det finns i materialet ett antal fall då deltagarna ger exempel på ord och ut-
tryck som verkar vara allmänt använda för att referera till just den dialektala 
variant som nämns. Denna strategi är mycket vanlig när det gäller samman-
fallet mellan /ɛ:/ och /e:/, där man i intervjuerna nästan får intrycket att vissa 
exempel är ofrånkomliga om man vill tala om detta uttal. Strategin används 
av alla åldersgrupper.  

För Upplands-e handlar det framför allt om orden äta, träd och olika 
variationer på räven går över vägen, som förekommer i flera intervjuer. I 
exempel 72 förekommer två av dessa efter varandra. Direkt därpå instämmer 
Viveka (rad 3), vilket visar att hon känner igen och i någon mån bekräftar 
dessa exempel.  

Exempel 72. Vi äter inte, vi eter (V40). 

1 Volmar: Och så et, vi äter inte vi eter 
2 Viktor: Reven går över vegen 
3 Viveka: Ja precis 
4 Viktor: Sabbade min stavning för hela livet 
5 Allmänt: SKRATT 
6 Volmar: Det var ditt svenskabetyg det 
7 Viktor: Frugan ba haha garvade åt mig 

På samma sätt följs i exempel 73 Tonys återgivning av en variant på samma 
tema om räven av ett ”Ja just” från Tanja. Exemplet inleds med att Tomas 
konstaterar att ”e” är speciellt för dialekten, men därefter avstannar samtalet 
lite, tills Tony säger ”sprang en rev över vegen” (rad 7). Också här kan man 
tänka sig att Tanjas svar är ett sätt att bekräfta att hon känner igen beskriv-
ningen.  

Exempel 73. Sprang en rev över vegen (T40). 

1 Tomas: E 
2 J: E 
3 Tomas: Mm 
4 Tobias: Så är det 
5 Tony: Ords om nära där(?) 
6 Tobias: Ja för 
7 Tony: Sprang en rev över vegen 
8 Tanja: Ja just 
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Verbet äta verkar också kunna fungera för att visa på det precis omvända, 
mycket öppna uttalet av /ɛ:/, som Tobias nedan menar att man använder i 
Sala (exempel 74). På rad 5 illustrerar han hur han ”gav igen” på Salaborna 
när de retades med honom för hans /ɛ:/-uttal genom att göra detsamma och 
häckla dem tillbaka, med utgångspunkten att Salabornas uttal indexerar lika 
mycket lokal tillhörighet som de egna dialektdragen.  

Exempel 74. Freser i greset (T40). 

1 Tobias: Ja när jag jobbade i Sala då var det ju liksom ja det  
2   freser i greset sa dom. Ja men då gav man ju på gav  
3   man ju igen då ja ska du hänga mä 
4 Allmänt: SKRATT 
5 Tobias: Ska du hänga mä och äta 

I exemplet ovan finns ytterligare en av dessa konventionaliserade fraser, 
freser i greset, som jag dock bara har hört i Tärnsjö. Ytterligare ett sådant 
mönsterord som återkommer är exemplet ventilgummit med betoning på 
första stavelsen, som förekommer i T65 just då man ska berätta om hur 
Harbobor betonar. 18 Jag menar att det inte är en slump att just dessa uttryck 
används i båda fallen, utan att de förmodligen kommit att få symbolisera 
dessa dialektdrag just i Tärnsjö. Det handlar alltså om två mycket lokalt an-
vända beskrivningar.  

Ytterligare en sådan konventionaliserad beskrivning är int för en mer ut-
bredd apokope. Detta kan möjligen sättas i samband med de folkliga arte-
fakter som omnämnts i avsnitt 2.2. Jag menar att denna beskrivning är av 
samma typ som de övriga som tagits upp i detta avsnitt, men till skillnad från 
dessa är den vanlig i ett betydligt större område än bara det som är aktuellt 
här.  

6.1.1.5 Att använda ramsor 
Jag skiljer mellan konventionaliserade beskrivningar och ramsor, även om 
de i mångt och mycket kan sägas vara uttryck för samma sak. Skälet till att 
de ändå skiljs åt i denna framställning är att jag menar att ramsorna är mer 
medvetna på så vis att de kommenteras och uppmärksammas i samtalet. 
Delvis kan de också sägas vara ett sätt att hänvisa till tradition.  

Genom andra källor (bekanta, i pilotintervjuer och genom att någon tagit 
kontakt med mig) känner jag till fem sådana ramsor som förekommer om 
grannorternas dialekt. Om vålamålet finns Han har varit i Völa ö böla hö 
och fått ångern (alt. högaffeln) i ögat (hörd i Tärnsjö), Han hade hö på sta19 
men jönning på hem (från T65, exempel 75) samt Kaffepannan bössar övver 
(hörd i Harbo). Dessa tre ramsor exemplifierar det uttal av /ø:/ som förknip-
pas med Östervåla (se avsnitt 6.2.1.3). Om noramålet har jag (i Östervåla) 

                                                 
18 Denna beskrivning förekommer både i materialet från gruppintervjuerna och under en 
tidigare genomförd pilotintervju. 
19 Åstad, iväg. 
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hört Jäntorna i Våla är piggare20 men i Tärnsjö har de pengar (grav accent 
på pengar). Denna ramsa ger prov på det man uppfattar som noramålets 
prosodi. Om harbomål har jag i Östervåla hört Harbobor de börjar fort som 
fan och sen blir det långsammare och långsammareee (ramsan ska börja 
snabbt och bli allt långsammare för att till sist dra ut på sista stavelsen). Den 
sista ramsan handlar följaktligen om harbomålets taltempo.  

I materialet från intervjuerna förekommer två ramsor som gäller språket. 
Den ena är när Torgny och Turid gemensamt återger ramsan om han som 
åkte till Östervåla för att böla ’bära’ hö (se exempel 75). Detta exempel ser 
ut att bestå av en blandning av en för mig tidigare känd ramsa och en som 
jag inte tidigare hört.  

Exempel 75. Hö på sta (T65). 

1 Torgny: Man sa ju att man skulle åka till Våla och böla hö 
2 Tekla: Ja just det 
3 Turid: Ja hadd hö på sta och jönning på hem 
4 Tekla: Ja 
5 Torgny: Ja just det 
6 Teodor: SKRATT 
7 J: Vad var det? 
8 Turid: Han hö på sta, han hade hö på sta när han åkte  
9   till Våla, hade han jönning på hem, gödning 

Det är inte bara när det handlar om dialektskillnader mellan de tre orterna 
som något som liknar en ramsa uppträder. I exempel 76 nedan avslutar Viola 
en liten sekvens som består av en berättelse om Valborgs barn som blev 
utskrattade för sina bestämda pluralformer med en liten ramsa (rad 10). Jag 
menar att inte heller denna ramsa har uppkommit i stunden utan måste vara 
mer allmänt känd.  

Exempel 76. Föttren och händren och det där (V65). 

1 Valborg: Jo det vet jag när mina ungdomar, dom gick i skolan i  
2   Tierp och dom sa föttren och händren och det där. Dom  
3   blev utskrattade! 
4 Allmänt: SKRATT 
5 Valter: Jo men så är det 
6 Valborg: Och då är det bara tre mil, ja det är tjugofem-trettio  
7   år sedan 
8 J: Ja det är inte så fasligt länge sedan så 
9 Valborg: Nej 
10 Viola: Föttren och händren och bönor(?) mellan tändren 
11 Valborg: Och det tänker ju inte vi på, vi säger ju så 

Trots att sådana här ramsor endast förekommer två gånger i mitt material 
tycker jag ändå att typen är värd att uppmärksamma, då ramsorna bygger på 
igenkänning. Om inte den som får ramsan berättad för sig förstår vad den 
handlar om har den ingen poäng, och det faktum att särskilt de ramsor som 
handlar om ortsspecifika dialektdrag uppstått är därför ett tecken på en tradi-

                                                 
20 Snyggare, trevligare att se på (min översättning). 
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tion av att prata om dialektskillnader mellan de tre orterna. Ramsorna är 
också en typ av markerat metaspråk, och för att ramsorna ska ha en funktion 
måste de handla om mycket tydligt indexerat språkbruk. 

6.1.2 Intern källa 
Att använda en intern källa som stöd handlar i detta sammanhang om att de 
strategier deltagarna använder på olika sätt utgår från deltagarens egen kun-
skap. Detta kan handla om observationer av och kommentarer om det egna 
och andras språkbruk eller om allmänna funderingar som utgår från deltaga-
ren själv. När det egna sättet att tala tas upp som argument görs detta till en 
sorts modell för dialekt från närområdet, vilket är intressant inte minst med 
tanke på att deltagarna generellt inte betraktar sig som dialekttalare (jfr av-
snitt 5.1).  

6.1.2.1 Hänvisa till egen observation 
Att deltagarna i intervjuerna hänvisar till egen observation av språket är inte 
någon särskilt vanlig strategi, men förekommer i alla åldersgrupperna. Detta 
är egentligen ett mer generellt sätt att hänvisa till någons språkbruk (jfr 
6.1.1.2), men utan att ta upp en specifik person som förebild. I exempel 77 
talar Torgny (rad 1−2) om något han själv menar sig ha märkt på Vålabor, 
och hans observation verkar inte främmande för Teodor som tar över genom 
att ge förslag på vad det är som utmärker Vålabors språk. Torgny håller med 
om det som föreslås, och också Tyra verkar göra det med inskränkningen att 
det hör hemma i äldres språkbruk (själv är Tyra drygt 80 år gammal). 

Exempel 77. Det märker man direkt om det är en Vålabo (T65). 

1 Torgny: För Våla tycker jag har en lite speciell, det märker  
2   man direkt om det är en Vålabo 
3 Teodor: Men är inte det det här med ö det 
4 Torgny: Ja det kan vara det som gör det 
5 Tyra: Och så när det är lite äldre personer 

Ett liknande exempel från en av ungdomsgrupperna finns i exempel 93, men 
där är det i stället jämnårigas språkbruk man observerat. 

6.1.2.2 Hänvisa till egen språkanvändning 
Det är vanligt att man i intervjuerna använder sig själv och det talspråk man 
uppfattar som sitt eget som startpunkt för dialektbeskrivningen. På så vis blir 
det egna talspråket och det man i det upplever som avvikande från standard-
språket på olika sätt dialekt.  

Att hänvisa till det egna talspråket kan talaren göra utan att hävda större 
omfattning än så, men det kan också uttryckas som något som ”vi” (orts-
borna) säger. I exempel 78 beskriver Hugo (H15) dialektdrag med utgångs-
punkt i sitt eget språk.  
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Exempel 78. Jag brukar liksom lägga till ett ä (H15). 

1 Hugo: Hm, ja jag brukar säga jäpp, jag brukar liksom lägga  
2   till ett ä i stället för att a, japp jäpp. Det är väl  
3   det jag antar och sedan så brukar väl bryta lite  
4   eftersom jag har umgåtts med norrlänningar rätt ofta 

En speciell variant av att hänvisa till sitt eget språk är exemplet nedan 
(exempel 79, tidigare återgivet som del av exempel 46) där Tobias använder 
sitt eget uttal av älg med mycket öppet ä-ljud och tjockt l som en typ av dia-
lektal uttalsnorm, i kontrast till sonens standardspråkliga uttal av /l/. Här blir 
effekten egentligen en jämförelse mellan två sätt att uttala ordet, där Tobias 
bara godkänner sitt eget uttal.  

Exempel 79. Nej vi ska jaga äLg (T40). 

1 Tobias: Men man hör ju sin egen unge kommer hem och ba pappa  
2   ska ni jaga älg nästa vecka 
3 Tomas: Ja 
4 Tobias: Nej vi ska jaga äLg 

Ett annat sätt att utgå från sig själv syns när Vivian i exempel 80 för att besk-
riva dialekten berättar om hur det egna talspråket förändrats. Exemplet byggs 
också upp kring något som närmast kan liknas vid negativ användning, 
eftersom Vivian berättar om hur hon inte längre talar. 

Exempel 80. Annars blev det pinsamt (V40). 

1 Vivian: Det var det här dom här lite grövre grova l:en till  
2   exempel började man ju säga l i stället, lite, det  
3   blev liksom så. Annars blev det pinsamt när man skulle  
4   gå ut och dricka öl.21 Det var en sådan där och en sak  
5   som jag verkligen tänkte på, då hade jag nog gått  
6   några år i stan, då var det det att här säger jag  
7   Carina. Carina, Catharina. I stan säger dom Carina.  
8   Catharina.22 Det blir liksom lite så här finare.  

Det förekommer också att man hänvisar inte bara till sitt eget talspråk, utan 
till hela den grupp man menar sig tillhöra. I exempel 81 talar Tina om vad 
hon märkt att folk i Sala reagerar på i språket, men presenterar detta som 
naturligt i Tärnsjö (rad 1).  

Exempel 81. Maka det säger vi ju (T40). 

1 Tina: Nej men det är sådant där, kullra säger man ju, eller  
2   maka ut maten liksom, i stället för att skrapa ur 
3 Tanja: Ja, maka det säger vi ju 

Att det inte bara är Tina som uppfattar exemplen som allmänt talspråk på 
den aktuella orten (Tärnsjö) bekräftas omgående av Tanja.  

                                                 
21 Vivian uttalar här öl med mycket öppet /ø/-ljud, förmodligen för att illustrera ett dialektalt 
uttal hon inte längre anser sig ha. 
22 Skillnaden mellan uttalet av namnen i Uppsala och på den egna bostadsorten handlar om 
accent. I Uppsala uttalas namnen enligt Vivian med akut accent. 



 

 150

6.1.2.3 Antagande 
Det är ovanligt men förekommer vid några tillfällen att en deltagare själv är 
osäker på riktigheten i det han eller hon tar upp som ett typiskt dialektdrag. 
Detta markeras då antingen som en fråga (”Vi förkortar rätt mycket, gör vi 
inte det?”, Tilda, T15) eller som i exempel 82 (tidigare återgivet som exem-
pel 47) där Hillevi på flera sätt markerar sin osäkerhet. 

Exempel 82. Ja vad ska man kalla det (H40). 

1 Hillevi: Jag tror man pratade ja vad ska man kalla det, mer, ja  
2   det är fel att säga grötigt men alltså orden var mer  
3   runda på något vis tidigare 
4 J: Hur tänker du runda 
5 Hillevi: Ja men meningarna föll ihop på ett annat sätt än vad  
6   dom gör idag tror jag 

Redan när Hillevi introducerar sitt exempel använder hon verbet ”tror”, vil-
ket tydligt visar att det som följer inte ska tas som en vedertagen sanning. 
När jag som intervjuare ställer en följdfråga för att bättre förstå vad hon syf-
tar på, svarar hon utan att tveka, men avslutar också den turen med samma 
osäkerhetsmarkerande verb. Min slutsats är därför att dialektdraget ska upp-
fattas som ett öppet förslag från Hillevis sida. På så sätt är det också ett led i 
en pågående förhandling om vad dialekten i närområdet består av. Att 
Hillevi presenterar dialektdraget som ett förslag kan dessutom handla om att 
hon har svårt att själv hitta en terminologi som beskriver det språkdrag hon 
vill ta upp.  

6.1.2.4 Värdering 
Som strategi för att tala om dialektdrag typiska för den egna dialekten an-
vänds värderingar mycket sparsamt. Vid ett fåtal tillfällen fälls dock en vär-
derande kommentar om ett dialektdrag som ett sätt att ta upp det till diskuss-
ion, se exempel 83 där Hugo gör just det (rad 11‒12). 

Exempel 83. Jag kan säga så där ibland (H15). 

1 Hugo: Nej men det är ju så när man brukar vara hemma så hör  
2   man från farfar och pappa lite hämta plogn pultn 
3 Hedda: Mm det här n kommer ofta 
4 Hanna: Ja 
5 J: Men du kunde ha sådana 
6 Hanna: Ja jag kan säga så där ibland 
7 Hedda: Ja 
8 Hanna: Vattn och bilen 
9 Hedda: Int i stället för inte 
10 Hanna: Int 
11 Hugo: De:n, jag hatar när folk säger de:n i stället för  
12   ner, plocka de:n den 

Det är i allmänhet relativt sällsynt att deltagarna i intervjuerna spontant vär-
derar dialekter och dialektdrag i närområdet. Av den anledningen är det hel-
ler inte överraskande att värdering som strategi är ovanlig. 



 

 151

6.1.2.5 Berättelser 
Vid några tillfällen beskriver en deltagare en situation för att illustrera ett 
dialektalt drag. Ibland rör det sig om typiska berättelser, men oftare om mer 
eller mindre kondenserade narrativ. Ytterligare andra gånger handlar det inte 
om en berättelse alls, utan är snarare fråga om en typ av scenangivelse där 
deltagarna placerar sitt yttrande i en kontext. 

Ett exempel på en så kallad minimal narrativ (den minsta enhet som bru-
kar betraktas som en berättelse) med två temporala satser efter varandra 
(Labov 1972a:360) finns i exempel 84 (tidigare återgivet som exempel 31), 
där Holger exemplifierar dialektdrag han hört genom att berätta om hur han 
som barn var på besök hos ett äldre grannpar.  

Exempel 84. Vassgo ta henne (H65). 

1 Holger: När jag var i, ja jag var väl i sjuårsåldern, då så  
2   var vi till våra närmaste grannar dom var väl kanske i  
3   min som jag är nu, och då så tanten hon hon hade  
4   väldigt att bjuda, ta henne sa hon, vassgo ta henne sa  
5   hon om brödet. A gör he sa gubben. Och det där, att  
6   hon gjorde det så många gånger och gubben han var inte  
7   han prata (…) med pappa då. Och varje gång som hon ”ja  
8   gör he” sa han.  

Sådana tydliga berättelser är ovanliga i materialet. Betydligt vanligare är så 
kallade small stories (se till exempel Bamberg & Georgakopoulou 2008), 
som påminner om minimala narrativ men utan de två på varandra följande 
temporala satser som krävs för den senare. Ett exempel på en sådan mindre 
berättelse är exempel 65, där Håkan berättar om när han arbetade i Sigtuna 
och blev tillfrågad om varifrån i Norrland han kom.  

I exempel 85 målar Tobias upp en bild av hur han märkt att ett visst dia-
lektdrag är typiskt uppländskt genom att han upplevt att det på en plats 
(Alunda) är normalt men på ett annat ställe (Stockholm) låter konstigt.  

Exempel 85. Dom tycker det är skitkul (T40). 

1 Tobias: Just det här med att man böjer orden lite, klöpp det  
2   är väl typiskt uppländskt har jag förstått för folk  
3   liksom utifrån Alunda och så där som jag har träffat  
4   på dom säger också klippa att man klöpp av någonting.  
5   Och det där det går ju inte i Stock- dom tycker det är  
6   skitkul 

Detta exempel kan varken sägas vara en berättelse eller en small story, men 
går inte desto mindre ut på att i intervjun föra fram ett dialektdrag genom att 
relatera den till en situation eller ett sammanhang. I exemplet ovan kontras-
terar Tobias Alunda mot Stockholm. Samtidigt hänvisas också till en extern 
bedömare. 

Sådana mer allmänna ”scenangivelser” är inte ovanliga. I exempel 86 kan 
man anta att platsangivelsen (”i skolan”, rad 1) används för att plocka fram 
associationer till en plats där dialektdraget inte ansågs korrekt.  
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Exempel 86. L du vet (V65). 

1 Vera: Nej, dom där tjocka l:en som man sa i skolan 
2 Valter: Ja men det sa ju vi, säger vi fortfarande 
3 Viola: PLommon 
4 Vilgot: Vad sa du 
5 Viola: PLommon. Och bLus. L du vet.  
6 Allmänt: SKRATT 
7 Valborg: BLus ja 
8 Valter: Ja men så är det ju  

Att beskriva en situation på ett eller annat sätt är en mycket vanlig strategi i 
alla åldersgrupperna, och används för att föra fram dialektdrag på alla språk-
liga nivåer. 

6.1.3 Neutral källa 
De strategier som utgår från en neutral källa är sådana där varken talaren 
själv eller en extern auktoritet åberopas. I stället framställs det som tas upp 
till diskussion som allmänt vedertagen sanning, som inte behöver någon 
egentlig argumentation som stöd. Till exempel Campbell-Kibler (2012) me-
nar att detta är typiskt för sådana drag som är väl registrerade. Flera gånger 
handlar det sannolikt om det som Kulbrandstad (2008:96 ff.) beskriver som 
autonomyma eller emblematiska uttryck, där ett ord eller uttryck fungerar 
som exempel på en kategori eller ett språkligt mönster. 

6.1.3.1 Konstaterande 
En mycket vanlig strategi är att helt enkelt konstatera något om hur det är. 
För att kunna ta upp ett dialektdrag på detta sätt måste draget upplevas som 
så självklart och tydligt att det inte behöver motiveras ytterligare. Detta sätt 
är därför också det som mest liknar ett vetenskapligt sätt att beskriva språk-
lig variation på. Ett typiskt exempel på ett tillfälle där fakta presenteras på 
detta sätt är i exempel 73, där Tomas direkt efter att jag ställt frågan om vad 
som är typiskt för dialekten på orten på en gång ger svaret ”E”. Han får 
också genast stöd av Tobias, som instämmer i Tomas påstående. 

Exemplet kan förstås ändå betraktas som lite problematiskt, eftersom 
Tomas svar förmodligen inte ska tolkas som att /e:/ alltid är utmärkande för 
dialekt i närområdet. Snarare handlar det om uttal av fonemet /ɛ:/, vilket 
bekräftas av de övriga deltagarna som direkt efter ger exempel på ljudet i 
kontext. Mer okomplicerat är därför exemplet nedan (exempel 87). Också 
här får han genast stöd av andra i gruppen, vilket bekräftar att de dialektdrag 
som förs fram på detta sätt i allmänhet är välkända och tydligt registrerade 
som lokal dialekt. 

Exempel 87. Ja ja L (V40). 

1 Viktor: L 
2 Volmar: Ja ja L 
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3 Vivian: öL, jag vet inte jag kan inte säga 
4 Viktor: VåLa SKRATTAR 

Denna sekvens avslutas med en annan strategi, då Vivian och Viktor ger 
varsitt exempel på ljudet i kontext.  

6.1.3.2 Ge exempel 
En strategi som kräver relativt god kunskap om en dialektal variant är att ge 
ett exempel på den. För att kunna ge exempel krävs inte bara kännedom om 
att varianten finns utan också en aktiv förmåga att kunna producera varianten 
i rätt kontext. I exempel 88 nedan illustreras ett typiskt tillfälle då strategin 
att exemplifiera används för att beskriva ett dialektdrag. Det Vilhelm ger 
prov på är akut accent i det lokala företagsnamnet Stenborgs, där hans fru 
använde grav (rad 3), vilket möts av flera skratt. 

Exempel 88. Jasså, Stenborgs (V40). 

1 Vivian: Jättekonstigt, det är dom här små små uttalsgrejerna 
2 Viveka: Mm 
3 Vilhelm: Frugan skulle fram till Stenborgs 
4 Allmänt: SKRATT 
5 Vilhelm: Va? sa jag 
6 Allmänt: SKRATT 
7 Vilhelm: Jasså, Stenborgs 
8 Allmänt: SKRATT  

Att exemplifiera kombineras ofta som ovan med att man jämför med andra 
orters dialektala varianter. Strategin används gärna för att berätta om dialekt-
drag som är relativt välkända, där det enskilda exemplet på sätt och vis fun-
gerar som symbol för allt det som skulle kunna sägas om draget.  

6.1.3.3 Jämförelser 
Att jämföra dialekt från olika platser för att visa på dialektdrag som är ty-
piska för det egna området är en vanlig strategi i intervjuerna. Vanligast är 
att man jämför närområdet med ett utanför, ofta Uppsala. I exemplet nedan 
pratar H15 om verbet lär, som de inte tror förekommer där (exempel 89).  

Exempel 89. Dom känner sig tvingade (H15). 

1 Holly: Ja men i Uppsala kanske dom säger ja jag måste göra 
2   det där, här kanske man säger jag lär göra det där 
3 I: Just det 
4 Hanna: Mm 
5 Holly: Man säger lär i stället för måste till exempel 
6 Hugo: Dom känner sig tvingade i Uppsala 

Det förekommer också att man jämför inom undersökningsområdet, även om 
det är betydligt ovanligare. I exempel 90 jämför Turid och Teodor uttalet av 
ventilgummi och missionskyrkan i Harbo och Tärnsjö.  
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Exempel 90. Men i Harbo säger dom missionskyrkan (T65). 

1 Teodor: Bara skillnaden mellan Harbo och oss 
2 Turid: Jaa 
3 Teodor: Vi säger ju missionskyrkan 
4 Turid: Jaa 
5 Teodor: Men i Harbo säger dom missionskyrkan 
6 Turid: Ja 
7 Torgny: Jaa 
8 Teodor: Och vi säger ventilgummi 
9 Tyra: Ja 
10 Teodor: Men ventilgummi 
11 Tyra: Man lägger betoningen på första stavelsen 
12 Tekla: Ja det stämmer det 

I de båda exempel jag tagit upp här är resultatet av jämförelsen att man 
kommer fram till en språklig skillnad, men det finns också exempel i mate-
rialet på att man lyfter fram ett dialektdrag, jämför med en annan plats och i 
stället kommer fram till att det är att betrakta som detsamma.  

6.1.3.4 Härmning 
En strategi som ligger mycket nära att ge exempel är att försöka återge hur 
något låter genom att härma det. I denna framställning skiljer jag mellan att 
exemplifiera och härma, även om dessa strategier ibland kan ligga mycket 
nära varandra. Här ska härmning förstås som när man återger ett register 
eller en variant som på något sätt känns främmande. I materialet förekommer 
härmning endast när man talar om grannorternas dialekt, men det är förstås 
möjligt att också härma något man menar hör till den egna orten. Över hu-
vud taget används härmning mycket sparsamt.  

I exempel 91 diskuterar Henning, Holger och Hedvig hur Östervåla-ö:et 
låter.  

Exempel 91. Hö är det väl (H65). 

1 Henning: Ja man tycker att det bryter för mycket när dom kör på  
2   ööö, hööö och  
3 Holger: Ja, hö är det väl, öga23  
4 Hedvig: böka 

Det är intressant att Holger går in i diskussionen genom att i princip rätta 
Hennings uttalsförsök och härma det i två ord (hö och öga). Hedvig tar se-
dan vid och härmar också hon ljudet så som hon menar att det ska uttalas. 
Det handlar i båda fallen om olika typer av öppna uttal av /ø:/. 

6.1.4 Strategierna i samtal 
Användningen av de olika strategier som beskrivits i 6.1.1−6.1.3 skiljer sig 
inte mycket mellan åldrarna. I stället verkar de vanligaste strategierna på-

                                                 
23 I denna tur invänder Holger mot Hennings sätt att uttala Östervåla-ö. 
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träffas i ungefär samma utsträckning i alla åldrar och de ovanliga likaså, för-
utom då det gäller att hänvisa till tradition, något som ungdomarna inte gör.  

I figur 8 finns en schematisk översikt över de olika strategiernas 
förhållande till varandra (av utrymmesskäl har strategiernas namn här 
förkortats och sammanfattats). Strategierna uttrycker också olika mått av 
säkerhet vad gäller hur pålitlig den information som deltagaren förmedlar 
anses vara. Med andra ord kan ett slags källvärdering av den information 
som ges tolkas in utifrån den strategi som används. Ju längre till vänster i 
figuren strategin befinner sig, desto säkrare betraktas i allmänhet den givna 
informationen vara. Strategier med neutral källa utmärker sig till exempel 
tydligt genom att närmast presenteras som objektiva fakta, medan ett 
antagande tydligt lanseras som ett öppet förslag. En strategis funktion i 
samtalen är därmed också att ge information om vilken typ av kunskap som 
förs fram. Det gör att de även kan användas medvetet som ett led i den 
förhandling om vad dialekt i närområdet är, som pågår i intervjuerna.  

 
Figur 8. Strategier för att beskriva dialektdrag och uppgifternas relativa källvärde. 

De externa källorna kan delas upp i två typer, där den externa auktoritet som 
åberopas antingen handlar om ett slags ”kollektiv kunskap”, där uppgifts-
lämnaren tar stöd i en tradition kring hur man talar om dialekt i närområdet, 
eller om andra personers observationer och sätt att tala. Två av strategierna i 
figuren, att hänvisa till observation eller språkbruk, kan ha både externa och 
interna källor. Skillnaden ligger i om man använder sina egna observationer 
och sätt att tala som källa, eller om man i stället för fram en annan persons. 
Det egna och andras språkbruk betraktas, utifrån vad jag kan uppfatta, som 
lika trovärdiga uppgifter. Andras observationer framställs däremot inte 
självklart som lika pålitliga som de egna. 

Strategierna för att beskriva hela undersökningsområdets dialekt och orts-
specifika dialektdrag skiljer sig inte åt, och ingen strategi används uteslu-
tande för att just tala om grannorternas dialekt. Vissa av de strategier som 
behandlats utnyttjas dock i högre grad än andra för att beskriva ortsspecifika 
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dialektdrag, framför allt de som handlar om att på olika sätt hänvisa till kol-
lektiv kunskap. 

Man kan konstatera att just dessa tre strategier inte påträffas alls bland 
ungdomarna. Detta handlar också om tre av de ovanligare strategierna: 
utnyttjande av konventionaliserade fraser, ramsor och att hänvisa till 
traditionen. Dessa tre strategier har mycket gemensamt, då de framför allt 
används för att tala om just ortsspecifika drag och samtliga helt eller delvis 
handlar om ett etablerat sätt att berätta om dialektala skillnader. Dessa 
strategier kräver på så vis kunskap inte bara om dialekten i sig utan också 
om hur man på de aktuella orterna brukar tala om den. Det är inte omöjligt 
att tänka sig att denna kunskap är något som förvärvas först i vuxen ålder, 
men det är också tänkbart att det är fråga om ett traditionsbrott där 
ungdomarna inte längre har lärt sig berättelsen om den lokala dialekten.  

Intressant att lägga märke till i sammanhanget är att ungdomarna inte hel-
ler tog upp ortsspecifika drag genom att hänvisa till en annan person i 
samma utsträckning som de vuxna. Det kan finnas flera skäl till detta, fram-
för allt att så få ortsspecifika drag alls kom på tal i ungdomsgrupperna över 
huvud taget. Men man kan också konstatera att de ortsspecifika drag som 
nämndes av ungdomarna var av en annan karaktär än de som aktualiserades 
av de vuxna. De som nämndes av ungdomar är generellt mindre specifika 
och därför förmodligen också svårare att associera med en fysisk person. Att 
de gör det förekommer dock, till exempel att man tar upp något som man 
hört klasskompisar från de andra orterna använda.  

Jag har tidigare konstaterat att de strategier som man utnyttjar för att tala 
om dialektvariation inte används isolerade från varandra. Tvärtom tar man 
ofta till flera olika strategier i en och samma sekvens för att tala om ett och 
samma dialektdrag. I exempel 92 märks hur deltagarna tar hjälp av flera 
olika strategier för att tala om ett speciellt uttal som Vivian för fram (rad 
1−2) som ett möjligt dialektdrag i Östervåla.  

Exempel 92. Jag vet inte om det är vålamål (V40). 

1 Vivian: Sen har ett ord, jag vet inte om det är vålamål men  
2   jag har hört när man pratar om älg att man säger aLj.  
3   Har ni hört det 
4 Viktor: Al- 
5 Vilhelm: Neej 
6 Vivian: Det finns dom som bor ute i byarna som säger aLj, dom  
7   ska ut och skjuta aLj 
8 Viktor: Alj 
9 Vilhelm: Nej men det har jag inte hört 
10 Vivian: Det kanske är något annat det kanske inte är vålamål  
11   men lite så 
12 Vilhelm: Men annars är väl det ett av dom få orden som det är  
13   ett ä på 
14 Vivian: Ja precis, så jag vet inte varför det var aLj 
15 Viktor: Ja men det är väl det där 
16 Vilhelm: Det är nästan inga ä 
17 Vivian: Nej man säger inte elj 
18 Volmar: Ja jo det som jag har hört 
19 Viktor: Men äLj 
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20 Vilhelm: Alg äLj 
21 Viktor: Mycket L 

Vivian inleder sekvensen med att ta upp det uttal hon föreslår (”aLj”) genom 
att hänvisa till egen observation. När hon möts av tveksamhet från Viktor 
och Vilhelm (rad 3−4) gör hon ett nytt försök, denna gång genom att hänvisa 
till fysiska personers språkbruk och precisera att det gäller ”dom som bor ute 
i byarna” (rad 6). Hon förstärker också sin observation genom att ge ett 
exempel (rad 7).  

Man kan ana att Viktor och Vilhelm ändå inte är övertygade om att det 
här uttalet förekommer i Östervåla, och på rad 10 börjar Vivian själv ifråga-
sätta om det hon hört verkligen var dialekt. Men efter att Vilhelm konstaterar 
(om än med tvekan) att just detta ord är ett av de få där man alls använder 
”ä” återkommer Vivian ändå till sin observation genom att på nytt hävda att 
det hon hört var ”aLj”. I detta exempel illustreras hur strategierna är nöd-
vändiga för att kunna föra en diskussion om språklig variation utan språk-
vetenskaplig terminologi.  

6.2 Lokalt registrerade dialektdrag 
I avsnitt 6.2 redovisar jag vilka dialektdrag som tas upp när deltagarna be-
skriver talspråket på den egna bostadsorten, det vill säga vilka drag som 
kommit att indexera lokal tillhörighet och registreras som lokal dialekt. Jag 
tar inte ställning till huruvida de dialektdrag som aktualiseras i intervjuerna 
är att betrakta som dialektala i språkvetenskaplig mening. Huruvida enskilda 
språkdrag bäst beskrivs som dialekt diskuterades också ibland under inter-
vjuerna. Dessa diskussioner visar hur språkbruks sociala betydelse skiljer sig 
mellan individer; det som för någon indexerar lokal tillhörighet gör det inte 
nödvändigtvis för alla. 

Språkdrag som deltagarna lyfter fram om sin egen dialektanvändning har 
jag tolkat som att de anser att draget är typiskt för dialekt i närområdet, i de 
fall de inte explicit hävdar något annat. Det är också viktigt att poängtera att 
deltagarna inte samtidigt tycks utesluta att samma drag kan förekomma i ett 
större område, till exempel i landskapet. I själva verket är de flesta av de 
varianter som tas upp nog inte att uppfatta som unika för det undersökta 
området (jfr Johnstone, Andrus & Danielson 2006:87).  

Bara i de fall det explicit har framgått att det drag man talar om ska för-
stås som speciellt för den egna bostadsorten har detta förts till de orts-
specifika dialektdragen, i övriga fall antar jag att det är giltigt för ett större 
område. Det är dock viktigt att betona att då jag valt att konsekvent räkna 
alla drag som inte uttryckligen fördes exklusivt till en specifik ort som ge-
mensamma, är det naturligtvis möjligt att jag tolkat utsagor fel vid något 
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tillfälle, så att fler drag än jag insett egentligen förknippas med ett visst 
sockenmål.  

Det måste påpekas att många av de dialektdrag som förekommer i dialekt-
beskrivningen nedan endast i mycket liten utsträckning är tillgängliga för 
deltagarna. Ofta handlar det om att deltagarna känner till dialektdraget så 
mycket att de kan ta upp det i intervjusituationen, men att det inte utan vi-
dare kan kommenteras ytterligare (så kallad global detaljnivå, Preston 
1996:41). I många fall förs följaktligen en variant fram i samtalet utan att 
några ytterligare detaljer om draget nämns. 

De drag som redovisas hör till olika språkliga nivåer, dock inte den syn-
taktiska. Att denna nivå verkar svårare för lekmän att uppmärksamma kan ha 
flera orsaker. Det är tänkbart att det handlar om mycket små skillnader 
gentemot standardspråket. Det är också möjligt att syntaxnivån generellt är 
svårare att beskriva utan terminologi. I slutändan är det i viss mån tillfällig-
heter som avgör vad som kommer upp till diskussion under en intervju, och 
denna inventering ska därför inte betraktas som fullständig ur deltagarnas 
perspektiv.  

Efter presentationerna av de dialektdrag som aktualiserades i intervjuerna 
försöker jag i avsnitt 6.2.3 diskutera vilken dialekt dessa beskrivningar för-
knippas med. Är det språket idag, så som de boende på orterna själva hör 
det, eller handlar det snarare om en sorts tänkt idealdialekt? Jag tar också 
upp några av de svårigheter som jag mött i tolkningen av materialet.  

6.2.1 Konkreta dialektdrag 
I detta avsnitt finns de konkreta dialektdrag som tas upp i gruppintervjuerna 
sammanställda. De drag som behandlas är mycket heterogena till sin karak-
tär. Det handlar om både dialektdrag där det är tydligt vad som avses, till 
exempel enskilda språkljud, och sådana där det är mindre påtagligt exakt vad 
i språket som beskrivs. I det senare fallet rör det sig framför allt om generella 
kommentarer om dialektlexikon, något som tas upp i nästan alla grupper 
både som typiskt för undersökningsområdet i stort och som typiskt för en 
specifik ort. Det kan också gälla när deltagare i intervjuerna övergripande 
beskriver den egna dialekten som att den ”låter som” en annan dialekt, till 
exempel norrländska. Gemensamt för dem är att deltagarna själva verkar ha 
en tydlig bild av vad de avser.  

I tabell 6 förtecknas samtliga områdesgemensamma dialektdrag som 
nämns i grupperna. Tabellen är uppställd efter hur ofta ett dialektdrag om-
nämns i intervjuerna, och ska inte förstås som att det har något med dragets 
frekvens i löpande tal att göra. Dialektdragen redovisas gruppvis. De nio 
samtalsgrupperna anges i tabellhuvudet och som tidigare med en kombina-
tion av ortsbokstav och åldersgruppssiffra.  
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Tabell 6. Översikt över områdesgemensamma dialektdrag från gruppintervjuerna.  

Variant V15 V40 V65 T15 T40 T65 H15 H40 H65 

Dialektlexikon          
Upplands-e    –  –    
Låter norrländskt –   –      
/ø:/ el. /ɛ:/ innan L –   –  – – – – 
Tjockt /l/ –   –  – – – – 
/ɛ:/ och /ø:/ (ungd.)  – –  – –  – – 
Låter som dalmål – –  – –  – –  
Apokope (int) – –  – – –  – – 
Slutar på å, jag å24 –   – – – – – – 
Ordacc. egennamn –  –  – – – – – 
Jag å, vi å25 –  – – –  – – – 
Stark böjn. y-verb26 – – –   – – – – 
/o/ > ô – –  – –  – – – 
Föttren o. likn. – –  – – – – – – 
He – – – – – – – –  
Hon/han ist. f. den – – – – – – – –  
Tynnre –  – – – – – – – 
Låter som norra Uppland –  – – – – – – – 
Logan –  – – – – – – – 
Stark böjn. av svaga verb – – – –  – – – – 
Kli:ster – – – – – – –  – 
Plog-n – – – – – –  – – 
skonen – – – – – –  – – 

De flesta dialektdrag som beskrivs har länge förknippats med dialekten. Ett 
fåtal uppfattas av deltagarna som nya dialektdrag. Jag har valt att inte mer än 
i undantagsfall formulera om dem till mer dialektologisk terminologi. Som 
framgår i tabell 6 är skillnaderna mellan åldersgrupperna och deltagare från 
de olika orterna betydande, och en både splittrad och samlad bild av skill-
nader framträder. Ser man på det som händer inom grupperna kompliceras 
bilden ytterligare. 

De dialektdrag som rapporterades i samtliga åldersgrupper kan på sätt och 
vis sägas utgöra kärnan i det som registrerats som närområdets dialekt. Det 
gäller Upplands-e, att dialekten låter norrländsk (som dock kan ifrågasättas 
som registrerat drag då det framför allt rapporteras att utomstående upp-
märksammat det) och att man har ett dialektalt lexikon. Sammanfallet mellan 
/e:/ och /ɛ:/ (Upplands-e) är det tydligaste dialektdraget av dessa, medan det 
att dialekten låter norrländsk är svårare att relatera till ett enskilt drag i språ-
ket. Det senare handlar också framför allt om att deltagarna hört utomstå-

                                                 
24 Skillnaden mellan ”slutar på å, jag å” och ”jag å, vi å” uppfattar jag som att de förra ska 
förstås som en mer generell beskrivning medan de andra specifikt handlar om kortformen å 
’också’ efter dessa pronomen. 
25 Se fotnot 24.  
26 Det vill säga till exempel tröck i stället för tryckte (preteritum av trycka).  
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ende beskriva deras språk på det sättet, inte att de själva nödvändigtvis håller 
med. Om man ser till bostadsort i stället för ålder är det samma tre drag som 
var gemensamma för alla åldersgrupper som återkommer på samtliga orter, 
med tillägget att man låter som Dalarna. Denna beskrivning förekommer 
dock endast bland de äldsta. 

Det är här värt att uppmärksamma att mönstret för hur metadialektalt 
medvetna deltagarna är verkar vara omvänt mot det som ofta beskrivits inom 
sociolingvistiska variationsstudier, där de yngsta och de äldsta ofta beskrivs 
som de som är mest dialektala i sitt språk. När det i stället handlar om att 
beskriva dialekten är det som framgår av tabellen tvärtom de medelålders 
deltagarna som tar upp flest dialektdrag (jfr Sundgren 2002:253 ff., 312). 
Det är möjligt att detta kan sättas i samband med att denna åldersgrupp har 
ett större behov av att motivera sin hemhörighet på bostadsorten (se avsnitt 
4.1), och att kunskap om dialekten därmed blir ett sätt att tydligt visa till-
hörighet. De medelålders deltagarna har förmodligen också lättare att få 
överblick över variationen, då de rör sig avgjort mest i regionen. Detta resul-
tat är också intressant att jämföra med Johnstone & Kieslings (2008:23). 
Dessa båda visade att personer för vilka ett visst språkdrag indexerar lokal 
tillhörighet också använder språkdraget mindre än de som kopplar andra 
värden till det, eller för dem för vilka det saknar social betydelse. Om man 
ser till de enskilda grupperna visar det sig dock att bilden inte är så entydig. 
Skillnaderna mellan hur många dialektdrag som tas upp är stor; elva drag 
(V40), sju drag (T40) och fyra drag (H40). H40 tar därmed upp betydligt 
färre än i ungdomsgruppen från samma ort.  

I grupperna med 15-åringar nämns totalt nio olika dialektdrag. Utifrån 
tanken att ungdomar har mindre kontakt med och kännedom om dialekt, sär-
skilt i ett standardspråksnära område, är det som väntat de som tar upp minst 
antal dialektdrag totalt sett. Intressant att lyfta fram är att samtliga ungdoms-
grupper talar om uttalet av /ɛ:/ och /ø:/, något som inte nämns i någon av de 
andra åldersgrupperna. Detta drag är kan därmed betraktas som väl registre-
rat som lokal dialekt i denna åldersgrupp. Om man ser närmare på hur de 
uppmärksammade dragen fördelas mellan de olika orterna är det dock 
uppenbart att det är gruppen från Harbo som varit mest aktiv. I denna grupp 
omtalas sju dialektdrag, medan det i de båda andra (T15 och V15) handlar 
om fyra respektive tre. I H15 framstår Hugo som den mest aktiva deltagaren, 
då han ensam för fram fyra av de sju dragen och är med och diskuterar 
mycket också i övrigt.  

I tabell 7 presenteras de dialektdrag som i gruppintervjuerna förs fram 
som unika för en av de tre orterna. Oftast handlar det om att deltagare från 
en grannort karaktäriserar orten i fråga språkligt, men i några få fall för del-
tagarna själva fram drag som betraktas som specifika för den egna bostads-
orten. På det stora hela taget kan man konstatera att bilden av de ortsspeci-
fika dragen är än mer splittrad än de som gäller för ett större område, och få 
drag nämns i mer än en grupp. 
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Tabell 7. Översikt över ortsspecifika drag som aktualiserades i gruppintervjuerna. 

 Variant Ålder Öster
våla Tärnsjö Harbo 

Östervåla Östervåla-ö 15 –  – 
 40 –  – 
 65    
 Dialektlexikon 15 – – – 
 40 – – – 
 65 –   
 Betoningar 15 –  – 
 40 – – – 
 65 – – – 
 Upplands-e 15 –  – 
 40 – – – 
 65 – – – 
Tärnsjö Uttal av ändelser 15 – – – 
 40  – – 
 65  – – 
 Låter västmanländskt 15 – – – 
 40  – – 
 65  – – 
 Dialektlexikon 15 – – – 
 40  – – 
 65 – – – 
 Ny språkmelodi 15 – – – 
 40 –  – 
 65 – – – 
 Mer /ɛ:/, mer /ø:/ 15  – – 
 40 – – – 
 65 – – – 
 Säger mula 15 – –  
 40 – – – 
 65 – – – 
Harbo Ventilgummi 15 – – – 
 40 – – – 
 65 –  – 

Om vi bortser från dialektlexikon i Östervåla (som verkar kunna fungera 
som en typ av utfyllnadskategori, se avsnitt 6.2.1.4 och 6.2.3.2) är 
Östervåla-ö det enda ortspecifika drag som tas upp i flera grupper. Draget 
verkar väl registrerat till vålamål bland de äldsta deltagarna, också i 
Östervåla. I Tärnsjö verkar så också vara fallet bland de medelålders och 
eventuellt också de yngsta. Det är dock värt att nämna att det språkljud som 
nämns av ungdomarna i Tärnsjö inte nödvändigtvis är detsamma som det 
som omtalas av de vuxna, även om det skulle kunna vara det.  

Trots att de konkreta dialektdrag som förekommer i intervjuerna ger ett 
spretigt intryck menar jag att resultatet tyder på att det finns en etablerad 
tradition och uppfattning om dialektala skillnader mellan de tre orterna bland 
de vuxna deltagarna. Denna tradition är dock antingen bruten eller så har 
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man i den yngsta åldersgruppen ännu inte hunnit förvärva den, då de drag 
som beskrivs av ungdomarna både är andra och i flera fall kan förmodas 
höra samman med andra faktorer. De yngsta deltagarna talar också om orts-
specifika dialektdrag på ett annat sätt än de vuxna gör. Det handlar om be-
tydligt mindre specifikt beskrivna drag, och i flera fall sådana som också 
nämns i samband med hela undersökningsområdet men som ungdomarna 
särskilt starkt kopplar till en av orterna. Det är möjligt att detta belyser dia-
lekttalandets låga status hos ungdomar, och att deras sätt att föra vissa dia-
lektdrag till enskilda orter går tillbaka på deras förhållande till denna ort. Att 
säga att Tärnsjöbor har mer ä, mer ö kanske snarast ska förstås som ett sätt 
att karaktärisera dem som mer dialektala och därmed också tillskriva dem 
lägre status. Detsamma gäller när Östervåla upplevs ha mer Upplands-e. 
Detta drag är så öppet stigmatiserat hos ungdomarna, att det inte är överras-
kande att det anses höra ihop med Östervåla, den ort som ungdomarna både i 
Tärnsjö och Harbo beskriver som avvikande (se avsnitt 4.2). 

Ett intressant språkdrag som uppmärksammas i den medelålders gruppen i 
Tärnsjö är en ny språkmelodi på den egna orten, som inte är traditionell dia-
lekt utan snarare exempel på ny dialekt. Detta omtalas alltså inte av de andra 
åldersgrupperna, men i gruppen där draget nämns (T40) är man i princip 
överens om att denna språkmelodi finns. Detta dialektdrag är därmed ett 
exempel på hur ett nytt drag genom att kopplas samman med ett ideologiskt 
ramverk om språk och plats kommit att nå indexikalitetsnivå 2 och förknip-
pas med lokal tillhörighet. 

Det kan konstateras att ortsspecifika dialektdrag framför allt förknippas 
med grannorter snarare än den egna. Endast vid tre tillfällen förekom att ett 
dialektdrag som ansågs vara ortsspecifikt togs upp på den ort som förknip-
pades med det. Det handlade om Östervåla-ö (Valter, V65), uttalet ”aLj” för 
älg (Vivian, V40) och den nyss nämnda nya språkmelodin i Tärnsjö (Tomas, 
T40). I det första fallet nämndes detta också av andra grupper, medan uttalet 
”aLj” och språkmelodin inte uppmärksammades av deltagare från grann-
orterna.  

Den ort som sticker ut från de andra är Harbo, där lägst antal dialektdrag 
rapporterades i alla åldersgrupperna både vad gäller de ortsspecifika och de 
områdesgemensamma dialektdragen. Detta följer en allmän trend i hela 
materialet att Harboborna är minst engagerade i intervjuns tema. Det är lätt 
att sätta detta relativa ointresse från Harbobornas sida i samband med förhål-
landet mellan orterna (se avsnitt 4.2).  

Det bör betonas att enskilda individer i grupperna har stor påverkan på 
hur många dialektdrag som kommer fram i gruppen. Detta försvinner i 
mångt och mycket i denna framställning, och då jag inte intresserar mig för 
de enskilda deltagarna har det ingen större betydelse för resultatet. Det för-
tjänar ändå att påpekas att grupperna förstås är beroende av de individer som 
ingår i den.  
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6.2.1.1 Vilken typ av drag tas upp? 
Enskilda språkljud är det som uppmärksammades mest i samtliga intervjuer. 
Samtidigt som variation på denna nivå i språket för de flesta framstår som 
tydlig är den samtidigt svår att precisera. I nästan varje intervju förekommer 
samtal om dialekt där man konstaterar att det finns ”små små uttalsgrejer” 
(Vivian, V40) som är speciella för dialekten, eller att en deltagare på mot-
svarande sätt konstaterar att det är något med uttalet som är utmärkande på 
något vis utan att komma in på exakt vad som avses. 

Dialektala vokaluttal uppmärksammas i alla intervjuer och av de flesta 
deltagare. Den vokalvariation som behandlas handlar både om dialektala 
varianter och variation där vokalen upplevs ha utelämnats (i jämförelse med 
standardspråket). Framför allt handlar deltagarnas utsagor om uttal av voka-
lerna /ø:/ och /ɛ:/. Uttalet av dessa vokaler tas upp som något speciellt för 
den egna bostadsortens talspråk av alla åldersgrupper, och i nästan alla inter-
vjuer. Ungdomsgruppernas beskrivning av uttalet av /ø:/ och /ɛ:/ skiljer sig 
från de vuxnas, både genom att vara mindre specifika och genom att det inte 
verkar handla om någon särskild fonologisk position. Bland ungdomarna 
specificerades dessa ljud som att man antingen ”överdriver” uttalet (Holly, 
se exempel 101), att man ”betonar” det (V15) eller ”drar ut på” ljudet 
(Terese). Beskrivningarna har det gemensamt att de tar fasta på hur språk-
ljuden på något sätt hamnar i fokus. Också Vilgot i V65 talar om att man i 
Östervåla ”pratar på ö”. Detta sätter jag dock snarare i samband med 
Östervåla-ö:et (se 6.2.1.3). Ofta preciseras inte närmare vad det är som för 
deltagaren framstår eller uppfattas som dialektalt, något som kan tyda på att 
det råder sådan konsensus om draget att det i kontexten inte behöver kom-
menteras ytterligare. Trots att dessa uppgifter är svåra att avgränsa språkligt, 
särskilt vad gäller ungdomarna, bör det faktum att så många talar om draget 
betyda att det för deltagarna själva är centralt för hur de uppfattar lokal dia-
lekt. Uttalet är därmed tydligt registrerat.  

Ungdomarna från Östervåla uttryckte också vaga uppfattningar om att 
något utmärkande för noramålet var att Tärnsjöbor använde mer /ø:/ och mer 
/ɛ:/ ”på vissa ord” (V15), det vill säga att ett drags frekvens i tal upplevs in-
dexera ortsspecifik lokal tillhörighet. Intressant nog menade deltagarna att 
detta märktes hos jämnåriga i skolan (se exempel 93, rad 6‒8). Det framgår 
inte helt tydligt vad det egentligen är som åsyftas språkligt med denna vari-
ant. 

Exempel 93. Man märker på klasskompisar (V15). 

1 ?1: Tärnsjö använder dom ju ö, dom har ö mycket mer dom 
2   har ja  
3 J : Och vad sa du 
4 ?2: Och ä på vissa ord 
5 J: Vilka gör det är det liksom 
6 ?2: Det är väl så liksom dom så här klasskompisar och så  
7   så för det är de man ja pratar med hela tiden liksom  
8   det är då man märk 
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Till skillnad från vokaler tas inte konsonanter upp i samma utsträckning. 
Förekomst av ”tjockt l” som allofon till /l/ noteras dock av flera av de 
vuxna.27  

Ett språks eller en varietets prosodiska egenskaper anses ofta vara bland 
det som lättast identifieras av andra (Bruce 2010:68, se också Pearce 2012), 
men precis som för språkvetarna själva är prosodisk variation svår för del-
tagarna att konkret beskriva. Deltagarna tar i intervjuerna upp prosodisk 
variation både på ord- och satsnivå genom att tala om skillnader i ordaccent i 
egennamn (till exempel accent 1 eller 2 i namn som Catharina) och markerad 
språkmelodi i jag å, vi å (jag också, vi också) i ordslut. Mycket av den 
prosodiska information som ges är dock mycket vag.  

Det senare draget anses av deltagare i Östervåla också vara typiskt för 
noramål. Vivian (V40) hävdar att man i Tärnsjö har ett från vålamålet av-
vikande uttal av /o:/ i konstruktionen ”jag å”. Förmodligen kan också Valters 
(V65) uppgift att Tärnsjöbor ”slutar med ett å” föras till denna kategori, lik-
som att man i V65 allmänt talar om att Tärnsjöbor säger å (i speciella posi-
tioner) med en speciell betoning. I sammanhanget bör det också nämnas att 
deltagare i den äldsta grupperna i Harbo och Tärnsjö pekar ut ett speciellt 
uttal av detta drag som typiskt för Huddunge.28 

Dialektal variation vad gäller ordböjning uppmärksammas också i inter-
vjuerna. För substantivens del handlade det om hur de bestämda formerna 
skiljer sig från det skrivna standardspråkets (jfr Lippi-Green 1997:18). Verb-
böjning uppmärksammades för att ha stark böjning där det oftare är svag (till 
exempel klöpp i stället för klippte). Inom adjektivböjning togs endast ett drag 
upp som utmärkande för närområdet (tynnre ist.f. tunnare). Vad gäller 
pronomenböjning nämndes grammatiskt genus, det vill säga han/hon i stället 
för den om sakord samt he ’det’ (vilket också kan betraktas som lexikalisk 
variation). 

Den äldre gruppen från Östervåla jämförde noramål och vålamål och me-
nade att noramålet särskiljs genom ett annat uttal av pluraländelsen -or. Det 
är oklart om detta av deltagarna från Östervåla anses vara ett standardspråk-
ligt uttal i noramålet, eller om det i stället tolkas som en annan dialektal 
form. Också Vivekas (V40) uppgift om att det är något med uttalet av ändel-
ser som är speciellt för noramålet kan tänkas handla om detta, men då hon 
inte närmare preciserar vad hon syftar på är det inte möjligt att veta. 

Det är mycket vanligt förekommande att i intervjuerna jämföra dialekten 
med språk man förknippar med andra geografiska områden. Här specificeras 
alltså uttalet genom en liknelse vid uttal som tydligt indexerats till andra 
områden. På så vis framkommer i nästan alla grupper (samtliga ålders-
grupper) att det egna områdets dialekt för utomstående från regionen låter 

                                                 
27 Tjockt l för fornsvenskans /rð/ (t.ex. bo:L för bord) nämns inte i någon av intervjuerna. 
28 Huddunge hörde tidigare liksom de tre aktuella orterna till Våla härad, men är numera 
närmare knutet till den södra delen av kommunen. 
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norrländsk. Det förekommer också att man av andra fått höra att det låter 
jämtländskt eller lappländskt (Hugo, H15) eller hälsingländskt (Tyra, T65). 
Det finns också de som menar att det kanske inte låter som norrländska, men 
att det ”låter som från norr” eller åtminstone ”låter som norra Uppland” 
(Vivian, V40). De allra flesta i alla tre åldersgrupperna är överens om att 
språket på orten kan uppfattas som att det ”låter norrländskt” på ett eller 
annat sätt. Det förekommer också andra försök att geografiskt beskriva språ-
ket med hjälp av omgivningen, där flera i de äldre grupperna talar om att det 
på orten finns en språkmelodi som liknar dalmål, medan andra avfärdar just 
Dalarna. Endast i H40 tar man upp att ortens talspråk skulle låta ”upp-
ländskt” (jfr 7.3.4). Detta behöver förstås inte betyda att de andra inte tänker 
det. I stället kanske man menar att detta är självklart då undersöknings-
området ju ligger i Uppland. Man skulle kunna tolka de utsagor som jämför 
med andra områden som att de handlar om prosodi. Påfallande ofta uttrycks 
dessa omdömen i samband med att man kommer in på språkmelodi. Jag 
menar ändå att man inte kan utesluta att det också är andra språkliga drag 
som gör att dialekten i andras öron låter till exempel norrländsk. 

I båda vuxengrupperna i Östervåla framhölls att det i Tärnsjö finns en 
speciell betoning eller melodi, som man menar skiljer talspråket i Tärnsjö 
från det i Östervåla. Man talar också i dessa båda grupper allmänt om att 
man uppfattar talspråket i Tärnsjö som mer västmanländskt eller bergslags-
aktigt än språket på den egna orten. Förmodligen är det samma företeelse 
som åsyftas när man säger att man ”pratar mot” Sala och Västerås. Lite svå-
rare att bedöma är Vivekas (V40) påstående att noramålet har ”ett eget ut-
tryck”. Tärnsjöborna själva förde inte fram att noramålet traditionellt skulle 
ha en avvikande språkmelodi, men för den nyare typ av noramål som om-
talades i T40 var språkmelodin det utmärkande. Jag räknar detta drag som ett 
annat än det som togs upp av Östervålaborna eftersom T40 betonade att de 
uppfattar draget som något nytt på orten, vilket inte verkar vara fallet med 
det som beskrivs i Östervåla. 

Ett antal dialektdrag kommer fram indirekt i intervjuerna genom att de 
ingår i de ramsor, citat eller dialektala ord och konstruktioner som tas upp. 
Det är förstås svårt att veta i vilken utsträckning de då är att betrakta som 
medvetna, och jag anser därför inte att de bör jämföras med de varianter som 
rapporteras mer explicit. Sådana indirekt omvittnade varianter finns alltså 
inte upptagna i tabell 6 och tabell 7. Det gäller29 att långt /a/ blir [ͻ] (slånk-
vickan ’ledig vecka då t.ex. drängar och pigor kunde söka ny tjänst), /e/ ut-
talas [ɪ] (slånkvickan), adjektivändelsen -ug (gavlut ’dragigt i ett hus’, 
adjektivändelsen -in (jällin – ’sur’, om mjölk som är på gränsen till att kunna 
användas) -dn > -nn (jönning ’gödning’), norrländsk förmjukning (pöjtje – 
pojke) samt det dialektala ordet sta (’bort’). Av nödvändighet (annars hade 
jag själv inte kunnat uppfatta dem som dialektala) är dessa dialektdrag så-

                                                 
29 Inom parentes anges det ord där draget blev aktuellt i intervjun. 
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dana som uppmärksammats i tidigare litteratur, och flera av dem kommer 
från ordlistan i T65. Förmodligen ska de betraktas som mycket svagt regi-
strerade som lokal dialekt, om alls. 

Några dialektala företeelser som jag menar är särskilt värda att uppmärk-
samma är Upplands-e, Östervåla-ö och dialektlexikonet. Dessa diskuteras 
därför var och en för sig i avsnitt 6.2.1.2‒6.2.1.4. Att de båda vokaluttalen 
förekommer så ofta i intervjuerna tyder på att de har en given plats i del-
tagarnas metaspråk om hur människor i närområdet talar. Genom sitt tydliga 
symbolvärde menar jag att de ofta befinner sig på indexikalitetsnivå 3 och 
förutom lokal tillhörighet även förknippas med ideologiska ramverk om 
autenticitet eller språklig korrekthet. Dragen har också ett tydligt etablerat 
metaspråk (jfr Johnstone, Andrus & Danielson 2006). Lexikonet är av en 
annan karaktär.  

6.2.1.2 Upplands-e:ets särskilda ställning 
I nästan alla grupper (alla utom T65 och T15) tas sammanfallet mellan /ɛ:/ 
och /e:/ upp som något mycket typiskt för undersökningsområdets dialekt. 
Uttalet förknippas i Sverige allmänt och inom dialektologin med stock-
holmska (Öqvist 2010), särskilt stockholmska talad av arbetarklass, och kal-
las allmänt ”Stockholms-e”. Enligt Elert (2000:47) har uttalet länge varit 
omgivet av negativa värderingar. Draget beskrivs av honom som vanligt i 
Uppland och Sörmland. Källskog 1993 betraktar det snarare som ett upp-
ländskt dialektdrag, och kallar det följaktligen Upplands-e (se avsnitt 3.1.2).  

På många sätt uppfattar jag att draget i intervjuerna ofta för deltagarna får 
stå som symbol för dialekt i närområdet. Dragets mycket speciella ställning i 
dialektmedvetandet, både hos ungdomarna och de vuxna, kommer ofta tidigt 
fram i intervjuerna. I sex av sju grupper där jag formulerade frågan om ty-
piska dialektdrag på samma sätt tas draget upp innan jag ställer en följdfråga 
(se också avsnitt 6.2.3). Det kan därför sägas vara mycket tydligt registrerat 
som lokal dialekt. Uttalet har en så pass framskjuten plats i dialekt-
medvetandet att deltagarna ibland uppfattar att detta e-uttal av /ɛ:/ gäller i 
alla positioner (se exempel 94). 

Exempel 94. Vi säger aldrig ä (V40). 

1 Viveka: Ja det gör dom ju ibland, dom påpekar att man har 
2   vissa konstiga ord ibland och att det låter som man 
3   kommer långt bortifrån. Fast bara fem mil från Uppsala  
4   bara 
5 Volmar: I vart fall vad jag har hört mest det är det här med  
6   e:na det 
7 Viktor: Mm 
8 Volmar: Eter 
9 Viveka: Ja 
10 Viktor: Ja mycket med e 
11 Volmar: Nej vi säger aldrig ä egentligen […] 



 

 167

Volmars kategoriska påstående (rad 11) att e-uttalet är det enda möjliga för 
/ɛ:/ motsägs senare i samma intervju. Sannolikt ska det snarare förstås som 
ett sätt att beskriva Upplands-e:ets starka ställning både vad gäller deltagar-
nas känsla för dialektuttal och den faktiska användningen av dialekten. Då 
dialekten allmänt förknippas så starkt med detta uttal upplever flera det 
också som iögonfallande att man framför tjockt l har ett annat uttal. Detta tas 
upp i tre av grupperna med vuxna (V65, V40 och T40). Vivian och Tobias 
noterar också att /ø:/ precis som /ɛ:/ får ett annat uttal framför ”tjockt l”. 

Draget uppfattas som mycket markerat och de flesta är medvetna om att 
det av utomstående ofta uppfattas som avvikande, vilket framkommer flera 
gånger under intervjuerna. Hos de unga är draget starkt negativt laddat, och 
ett av få som värderas öppet i intervjuerna (se bland annat exempel 40). De 
vuxna verkar inte ha samma negativa inställning till draget, utan talar snarare 
om det med viss stolthet som särskilt utmärkande för det egna området. Det 
råder heller aldrig någon tvekan om att deltagarna anser att draget finns kvar 
och används idag. Detta betraktas som något av en självklarhet (se exempel 
95). 

Exempel 95. Det har vi kvar hör du du (V65). 

1 Vera:  Och i Gävle kör dom med ä där 
2 Vilgot:  Äta säger dom ju, det gör inte vi 
3 Valborg: Vi säger eta vi 
4 Vilgot: Jajamen 
5 Viola: Fast det stavas med ä, men det har vi inte anammat  
6   eller. Äta eta 
7 Valborg: Näej, det har vi kvar hör du du 
8 Vilgot: Mycket lättare att säga det å förresten 
9 Valter: Vadå sa du? 
10 Viola: Och rev 
11 Valter: Ja rev ja 
12 Valborg: Eta, vi pratar på e 
13 Valter: Jo de vissa trycker på mera, så är det ju 

Att draget förknippas med autenticitet menar jag blir tydligt i denna sekvens 
genom det sätt deltagarna återkommande beskriver hur ”vi” (rad 2, 3, 5, 12), 
som jag här förstår som ortsbefolkningen generellt, använder draget. Del-
tagarna förstärker också varandra genom att backa upp och utveckla. I se-
kvensen kan man också lägga märke till hur detta drag används för att av-
gränsa den egna dialekten, i detta exempel norrut mot Gävle (rad 1) men 
andra gånger också västerut. Av exemplet framgår även att draget starkt 
associeras med stavningsproblem. Detta blir tydligt också i exempel 72, där 
Viktor menar att detta uttal ”sabbade min stavning för hela livet” (rad 4). 
Man kan lägga märke till att stavning i intervjuerna generellt inte helt sällan 
ses som modell, något som också gör att detta dialektdrag kopplas samman 
med språklig korrekthet. Det är dock framför allt hos ungdomarna detta får 
till följd att draget uppfattas negativt. 

Draget indexerar tydligt lokal tillhörighet, något som för ungdomarna 
uppenbarligen inte är önskvärt och säkerligen bidrar till att det alltså värde-
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ras mycket negativt. Femtonåringarna i Tärnsjö upplever att Östervålabor 
utmärker sig genom att detta drag är så framträdande där att nästan alla an-
vänder det. Detta tycker de definitivt bidrar till att språket i Östervåla upp-
fattas som ”fulare” än på den egna bostadsorten. Det är möjligt att de mycket 
negativa värderingar som omger draget gör att det kan användas för att 
karaktärisera språk på grannorten, som på så vis förknippas med dessa vär-
deringar. Som kontrast till detta kan nämnas att femtonåringarna i Harbo i 
stället menade att just detta dialektdrag var mindre framträdande i Östervåla 
än i Harbo.  

6.2.1.3 Traditionen om Östervåla-ö:et 
När det gäller de ortsspecifika dragen är det endast Östervåla-ö som tas upp 
både i alla åldersgrupper och på alla tre orterna. Att ett speciellt uttal av /ø:/ 
förknippas med Östervåla berörs också av de äldre Östervåladeltagarna 
själva, men nämns inte av de yngre grupperna på orten. Detta pekar på den 
speciella och förhållandevis starka ställning ljudet verkar ha i det dialektala 
medvetandet, och det framstår som tydligt registrerat till vålamål, om än 
framför allt på grannorterna. 

Att hela tre ramsor (se 6.1.1.5) om detta uttal förekommer tyder på att 
draget länge fått symbolisera dialektskillnader på lokal nivå. Det kan därför 
anses vara etablerat i lokalt metaspråk. Jag menar också att draget kan för-
knippas med både lokal tillhörighet och föreställningar om traditionell genui-
nitet, något som innebär att det befinner sig på indexikalitetsnivå 3. Detta 
intryck stöds av att alla tre ramsorna på olika sätt bär spår av ett annat sam-
hälle och en annan tid, genom att på olika sätt referera till bondekultur och 
vanor som inte längre är allmänna. Det är också möjligt att ramsornas blotta 
existens bidrar till att berättelsen om detta speciella uttal lever vidare. Det 
faktum att det finns ramsor som handlar om draget är ett starkt stöd för att 
det finns eller åtminstone har funnits en motsvarighet i språket. Högre 
indexikalitetsnivåer bör också kunna förutsätta att den ursprungliga korrela-
tionen mellan grupp och språkbruk en gång har funnits. 

Exempel 70 från Tärnsjö illustrerar hur ljudet kan tas upp i intervju-
situationen. I exemplet uttalas ljudet genom ett öppet ö-ljud, något del-
tagarna själva menar att de har framför ”tjockt l”. Att de själva använder 
ljudet upplevs nästan som motsägelsefullt, då det associeras med Östervåla. 
Intressant i detta exempel menar jag är hur Tomas och Tobias trasslar in sig 
lite när de ska förmedla vad de menar. Först berättar Tobias att han har tänkt 
på att många i Tärnsjö säger [œ]l (’öl’). Tomas som känner till att det här 
ljudet ska förknippas med Östervåla missuppfattar och tror att det är 
Östervåla Tobias pratar om. Tobias framhärdar dock och säger att han själv 
använder uttalet, och Tomas håller med om att också han gör det. Men 
Tobias backar sedan något, han bor ju väldigt nära Östervåla när allt kommer 
omkring. Tomas tycker dock inte att denna gardering är nödvändig, men 
berättar varför han associerade till Östervåla – det är för att de pratar mer på 
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[œ] där traditionellt, och Tobias håller med. Uttalet förknippas med andra 
ord så tydligt med lokal tillhörighet kopplad till Östervåla att egen använd-
ning av det bäst kan förklaras genom geografisk närhet dit, närmast att förstå 
som att man åberopar viss tillhörighet till orten (Östervåla).  

Den exakta ljudkvaliteten på detta /ø:/ är svår för deltagarna att ringa in 
(kontrollen kan därmed ses som begränsad). I den äldre gruppen från Harbo 
förekommer en kortare diskussion om uttalet där Henning blir rättad av 
Holger och Hedvig (se exempel 91). Ljudet diskuteras också i T40 i relation 
till /ø:/ före tjockt l. Det verkar relativt klart att det ljud som åsyftas är ett 
öppet uttal av /ø:/ i fonologiska positioner där detta annars inte är det för-
väntade.  

I exempel 77 tas Östervåla-ö upp som något som skulle kunna liknas vid 
ett schibbolet-ljud (se till exempel Bruce 2010:21). Deltagarna diskuterar 
kort om man skulle kunna höra på någons dialekt om den kom från 
Östervåla, vilket Torgny tror. Teodor föreslår då att detta har med just ö-
ljudet att göra, något som Torgny håller med om. Tyra inflikar dock att det 
nog måste handla om äldre människor.  

Som enda ortsspecifika drag som förs fram av både samtliga ålders-
grupper och på samtliga orter, också Östervåla, verkar Östervåla-ö ha en 
speciell ställning i materialet. Enligt min mening framstår detta drag därmed 
som ett av de viktigaste för att skapa och upprätthålla föreställningen om 
dialektala skillnader inom undersökningsområdet. Denna uppgift har draget 
förmodligen haft under en längre tid. Just /ø:/ verkar för övrigt särskilt van-
ligt att kommentera vad gäller andras talspråk generellt. I olika samman-
hang, där jag berättat om mitt arbete, har jag fått höra att just detta ljud ut-
märker både till exempel Ronneby i söder och Sundsvall i norr, i relation till 
uppgiftslämnarens egen bostadsort någon mil därifrån. Kanske kan detta 
bero på att just uttalet av detta språkljud generellt varierar mycket inom 
svenskan (Elert 2000:32, 47). 

6.2.1.4 Dialektlexikon 
Det dialektala ordförrådet är den språkliga nivå som tillsammans med en-
skilda språkljud förefaller ha den mest framträdande positionen när det gäller 
dialektal medvetenhet. Lexikala skillnader mellan dialekten och standard-
språket är ofta det deltagarna tänker på först under intervjuerna, och man 
återkommer också flera gånger senare till detta. 

Ett antal konkreta ord ansågs typiska för den egna dialekten, ord som där-
med kommit att uttrycka lokal tillhörighet på indexikalitetsnivå 2 eller 3. 
Orden tas upp dels när en deltagare vill lyfta fram just det specifika ordet 
som exempel på dialekt från den egna orten, dels i till exempel berättelser 
där orden har funktionen att illustrera hur dialektala ord kan göra även någon 
från detta område oförståelig för utomstående.  

Exempel på dialektala ord ges i samtliga intervjuer, förutom bland de 
yngsta i Tärnsjö och Östervåla. I H15, V40, H40 och V65 rör det sig om två 
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ord vardera medan T40 har fyra ord och H65 fem ord. En speciell situation 
uppstår i den äldre gruppen i Tärnsjö där en av deltagarna, Tyra, tagit med 
sig en lista med dialektala ord som sammanställts vid ett tidigare tillfälle. 
Intervjun får under ett tag karaktär av ordgissningstävling, där de övriga 
deltagarna och jag engageras i att känna igen orden och veta vad de betyder. 
I denna intervju nämns sammanlagt 49 dialektala ord. Av dem kommer 44 
från den ordlista Tyra hade med till intervjun. Av de övriga nämns fyra i 
anslutning till listan, medan ett tas upp innan ordlistan kommer på tal. Under 
intervjun fungerade den som en blandning av sällskapslek och utgångspunkt 
för dialektkommentarer.  

De flesta gånger enskilda ord nämns som exempel på dialekt från när-
området handlar det om dialektprov som i intervjuerna förekommer helt eller 
relativt okommenterat från de övriga deltagarna. Det händer dock att del-
tagare tar upp ord som inte uppfattas som dialektala av andra i gruppen (jfr 
avsnitt 2.2). Vid något tillfälle leder detta också till diskussion i gruppen. Ett 
exempel på detta är åka fram, som här diskuteras i V40 (exempel 96).  

Exempel 96. Och så åker man fram en sväng (V40). 

1 Vivian: Men det är precis dom där sakerna som  
2 Volmar: Som ni sa nu 
3 Viveka: Ska åka fram 
4 Volmar: Åker fram 
5 Viktor: Ja det är också en grej 
6 Volmar: Åker fram 
7 Vilhelm: Men det tror jag är ganska vanligt i mindre 
8 Volmar: Ja  
9 Vilhelm: För det har jag hört flera som säger 
10 Volmar: Ja det kanske man säger överallt 
11 Vivian: Jasså 
12 Viktor: Men det roliga är att dom som bor i Våla30 dom åker 
13   fram till affären 
14 Volmar: Jo 
15 Viveka: Jo det gör vi 
16 Viktor: Det är inte bara vi som bor på visch- alltså utanför  
17   som åker fram 
18 Viveka: Nej men så är det 
19 Viktor: Och så åker man fram en sväng 
20 Viveka: Precis 
21 Allmänt: SKRATT 
22 Viveka: Jo men så gör vi för så sa jag idag, jag ska bara åka  
23   fram och fixa lite ärenden. Då bor jag liksom  
24   [RELATIVT CENTRALT I ÖSTERVÅLA TÄTORT] 
25 Allmänt: SKRATT 
26 Vilhelm: Man åker ju aldrig bak när man åker hem 
27 Viktor: Och det är en sväng bara. Ja men det är inte så stort 
28 Volmar: Men så har man alltid gjort, man åker fram. Framåt i  
29   tiden.  

Frasen åka fram som exempel på dialekt föreslås först av Viveka (rad 3), och 
alla i gruppen håller med om att det är vanligt. Dock accepteras det inte 
omedelbart som dialekt från orten av alla, Vilhelm (rad 7) tar upp att det är 

                                                 
30 Här i betydelsen Östervåla tätort. 
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vanligt ”i mindre” (samhällen?) och får medhåll av Volmar som tror att det 
nog kan finnas överallt (rad 10). Dessa båda kan på så vis sägas ifrågasätta 
det indexikala värde av lokal tillhörighet Viveka tillskriver ordet. Viktors 
påstående (rad 12‒13) om att de som bor inne i Östervåla tätort också an-
vänder uttrycket ska möjligen förstås som ett stöd för att ordet är dialektalt. 
Också Vivekas medhåll (rad 15) fungerar som ett sätt att peka på ordets 
lokala dialektala användning, då hon hänvisar till sitt eget språk. Volmars 
uttalade hänvisning till en språklig tradition (rad 28) kan också tolkas som 
ett argument för att ordet är att förstå som lokal dialekt.  

Påfallande är att de yngsta deltagarna från Tärnsjö och Östervåla inte 
nämnde några dialektala ord under intervjuerna. Det är inte omöjligt att detta 
berodde på att de inte kände till några, eller helt enkelt inte kom att tänka på 
dem just vid intervjutillfället. Men det är också möjligt att det beror på den 
generella känsla jag hade att dessa båda grupper inte var lika intresserade av 
intervjuns tema som de övriga grupperna.  

Jag har i min egen genomgång av orden inte tagit ställning till i vilken ut-
sträckning varje ord bör betraktas som dialektalt. Det faktum att ordet 
nämnts av deltagaren som exempel på dialekt betyder att det av personen 
uppfattas som dialektalt och därmed uttryckande lokal tillhörighet. Ett 
exempel på detta är skaluhe (’ska du åka/med’), skedu (’ska du’), skeduhe 
(’ska du det’) (T65) och vetjahe (’nog vet jag det’) (T40, T65, H65), sam-
mandragningar som i samtliga fall tas upp som exempel på dialektala ord av 
deltagarna själva.  

De flesta av de dialektord som tas upp av deltagarna under samtalen är 
sådana där det dialektala ordet kan sägas ha en allmänspråklig motsvarighet 
(jfr Källskog 1993:103 ff.). Det kan tänkas att detta handlar om en sorts 
översättningskunskap, där dialektala ord med en direkt motsvarighet i 
standardspråket är lättare att uppmärksamma.  

I detta sammanhang kan det vara värt att lyfta fram hur de ord som för-
knippas med dialekt på ett mycket tydligt sätt kan komma att registreras till 
en viss dialekt genom till exempel ordlistor, sånger och andra texter (se till 
exempel Johnstone 2009, 2014). Förekomsten av sådana nämns bara vid ett 
tillfälle i intervjuerna (exempel 127), men fenomenet är förmodligen väl-
bekant för många av deltagarna. På så sätt görs också orden särskilt synliga 
som dialektbärare (jfr Beal 2009:144). 

6.2.2 Övergripande beskrivningar 
I detta avsnitt redovisas översiktligt de beskrivningar av dialektal variation i 
närområdet som inte medtagits i 6.2.1. Det handlar till stor del om sådana 
paralingvistiska kommentarer som tidigare uppmärksammats av bland andra 
Pearce (2012). Han hävdar att de inte sällan har ett åtminstone delvis värde-
rande innehåll. 
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Generella beskrivningar av hur satsmelodin och taltempot utmärker dia-
lekten är något av det absolut mest frekventa i materialet. Satsmelodin besk-
rivs av Tobias (T40) som ”segare” och ”sävligare”. Det förekommer också 
bland de vuxna att man utan att ta upp vad som är speciellt menar att just 
melodin utmärker dialekten på något sätt. Noramålets satsmelodi beskrivs 
som ”gnälligare” (Viktor, V40) eller som ”Västeråsgnäll” (Vivian, V40). I 
exemplet nedan (exempel 97) sätts detta i samband med de historiska kopp-
lingar Tärnsjö haft till Västmanland och den södra delen av kommunen. 

Exempel 97. Lite åt västmanländskan till (V40). 

1 Viveka: Ja det är ändelserna tror jag dom jag vet inte det är  
2   någonting dom har någonting 
3 Vivian: Ja det här som jag förknippar med Västerås och även  
4   Sala 
5 Viktor: Ja 
6 Vivian: Ett slags ja lite åt västmanländskan till 
7 Viktor: Mm 
8 Vivian: Och den är ju väldigt speciell, tycker jag i alla fall 
9 Viveka: Jaa 
10 Vivian: Lite 
11 Viktor: Lite gnälligare 
12 Vivian: Ja låter lite gnälligt, fast inte som i Örebro 
13 Viktor: Nej nej nej 
14 Vivian: Den tycker jag många i Tärnsjö har 
15 Viktor: Och det tror jag kan vara mycket att dom har haft en  
16   större tillhörighet till Västerås Sala tidigare 
17 Viveka: Än vad vi 
18 Viktor: Än vad vi har 
19 Viveka: Haft ja 
20 Viktor: Så skulle man rita in deras31 så skulle det nog bli en  
21   bubbla som följer riksväg32 som följer det här hållet  
22   lite i stället då här med Runhällen och Enåker och 
23 Viveka: Jaa 
24 Viktor: Den biten då 
25 Viveka: Precis 

Vid flera tillfällen beskrivs dialekten som att den på något sätt ”förkortas”. 
Ett intressant exempel på hur ett dialektalt drag omtolkats som förkortning 
och något typiskt ungdomsspråkligt finns i exempel 98. Den yngsta gruppen 
i Tärnsjö beskriver i exemplet hur de använde stark böjning av verb som i 
standardsvenska böjs svagt, något de ställer i kontrast mot hur äldre på orten 
gör. Detta sätts fortfarande av ungdomarna i samband med dialekt. 

Exempel 98. Spall i stället för spillde (T15). 

1 Terese: Dom äldre använder ju ibland ord på 
2 Tilda: Ja 
3 Terese: Än vad vi gör nu 
4 Tove: Vi har ju typ förkortat allt 
5 J: Hur tänker du då 

                                                 
31 Innan detta utdrag spelades in har deltagarna ombetts att markera den egna dialektens 
utbredning på en karta. Här spekulerar Viktor i hur en Tärnsjöbo skulle ha löst samma 
uppgift. 
32 Riksväg 56, se figur 5. 
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6 Tove: Ja men spall i stället för spillde, rang i stället för  
7   ringde  

Utdraget inleds med att Terese jämför äldres språkbruk med ungdomarnas 
eget, och Tove menar (rad 4) att detta beror på att yngre personer har för-
kortat allt. När jag vill få henne att precisera vad hon menar ger hon exempel 
på stark böjning i stället för förväntat svag; genom färre stavelser har orden 
blivit kortare.  

Andra mer svepande beskrivningar där det inte går att avgöra vilken 
språklig nivå som åsyftas är när dialekten beskrivs som ”bondmål” (Hedda, 
H15, se exempel 35) eller ”bonnigt” (Tomas, T40, Turid, T65). Att dialekt 
förknippas med ”bonnighet” är kanske inte så förvånande, då dialekt gärna 
associeras med landsbygd och det tidigare bondesamhället (jfr avsnitt 2.2 
och 5.1.1), men vilka språkliga drag som bidrar till detta intryck framgår 
inte. Jag menar att denna koppling kan betraktas som ett exempel på hur det 
dialektala registret kan anses befinna sig på indexikalitetsnivå 3. 

Flera andra adjektiv används för att beskriva dialekten övergripande, sär-
skilt i grupperna med 40-åringar. Tomas (T40) menar att dialekten är ”bre-
dare”, Hillevi (H40) beskriver språket som ”grötigt” och att orden på något 
sätt är ”rundare”, medan Vilhelm (V40) menar att det låter ”grovt”.  

Kommentarer om hur mycket dialekt som används i närområdet före-
kommer sporadiskt. I den äldsta gruppen i Harbo talas allmänt om att man i 
Östervåla använder mer dialekt än på de övriga orterna, och också att dialek-
ten i Östervåla upplevs som fulare. Harboungdomarna menar i stället att man 
talar mer dialekt på den egna orten. 

6.2.3 Om dialektbeskrivningarna och min tolkning 
Som jag redan rapporterat (avsnitt 6.1) hade deltagarna ofta påtagligt svårt 
att tala om enskilda dialektdrag. Detta ger också deltagarna själva ofta ut-
tryck för. När intervjuerna var färdiga förekom det mer än en gång att de 
som deltagit vände sig till mig och uttryckligen beklagade att de inte kunde 
hjälpa mig mer. I exempel 99 nedan konstaterar Holger (H65) tillsammans 
med Hedvig att det är svårt att konkret beskriva skillnader. Samtidigt trycker 
Holger (rad 1) på hur hans intryck ändå är att ”det är väldigt annorlunda”.  

Exempel 99. Det är svårt att definiera (H65). 

1 Holger:  Ja, det, jag tycker att det är väldigt annorlunda men  
2   det är svårt att  
3 Hedvig:  Definiera 
4 Holger: Ja, det är det 

Från samma grupp kommer exempel 100. Utdraget följer på att jag ställt den 
direkta frågan om vad som är speciellt för dialekten i det egna området. 
Exemplet är typiskt för många deltagares trevande inställning när samtalet 
först kommer in på dialekt. Först tar deltagarna upp ett litet antal dialektdrag 
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som de kommer att tänka på (rad 3‒11), och menar sedan att ämnet är uttömt 
(”ja ja, det är nog det”, Holger, rad 12).  

Exempel 100. Det är nog det (H65). 

1 Holger: Det får man fråga någon utomsocknes 
2 Hedvig: Jaa, det är svårt att säga 
3 Henning:  Vi har väl våra uttal som är lite egna 
4 Hulda: Vi pratar väl på e i stället för ä  
5 Holger: Ja, verkligen, det är väl väldigt utvecklat 
6 I: Dom här rev och 
7 Allmänt: Ja 
8 Hulda: Och rekor rekor 
9 I: Ja just det 
10 Hulda: Reker 
11 Hilma: Säger vi ja 
12 Holger:  Ja ja, det är nog det 

Särskilt svårt att tala om enskilda dialektdrag hade ungdomarna. Det finns 
förmodligen inte en enda förklaring till detta utan flera. Framför allt var ung-
domarna vid tidpunkten för intervjun i en ålder som jag, möjligen fördoms-
fullt, antar gör att många av dem inte fokuserar på lokalsamhället utan i stäl-
let på vänner, fritid och framtiden (kanske någon helt annanstans). En annan 
förklaring är förstås att de dialektdrag som finns och har funnits på orterna 
troligtvis hörs mindre än förr, och ungdomarna har därför inte kunskap om 
dem. Men sannolikt beror deras svårigheter också på att de har begränsad 
erfarenhet av kontakt med vuxna från de andra orterna, och därmed också 
begränsad erfarenhet av det jag ber dem berätta om.  

De deltagare som generellt hade lättast för att tala om den konkreta dia-
lekten var de vuxna i 40-årsåldern. Det ligger nära till hands att anta att dessa 
genom utbildning, flyttningar och arbete på annan ort själva har haft tillfälle 
att observera och reflektera över dialektala skillnader i närområdet. De har 
också gått i skola tillsammans med personer från de andra orterna, vilket de 
äldre inte gjort, och kan förmodligen antas ha haft mer kontakt med personer 
från dessa orter också i andra sammanhang.  

Eftersom samtliga deltagare rekryterats genom att jag, eller i ung-
domarnas fall deras lärare, berättade om vad undersökningen skulle handla 
om visste alla att intervjuns mål var att tala om dialekt i närområdet och på 
den egna bostadsorten (jfr Myers 2004:54). Hur påverkade deltagarnas egen 
tolkning av syftet med intervjun? Mitt intryck är att många av dem upplevde 
den del av intervjun som handlade om just konkreta dialektdrag som den 
absolut viktigaste, och uppfattade att mitt huvudsakliga mål var att samla in 
exempel på dialekt från orterna. Av det skälet kan det vara intressant att se 
närmare på vad som händer i grupperna precis efter att jag för temat dialekt 
på tal. Observera att frågan aldrig ställdes direkt till H15 och V15, varför 
dessa grupper inte finns med i denna framställning. Temat kommenteras 
dock i båda intervjuerna, men då inom diskussioner om andra frågor.  
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Att de flesta är inställda på att tillsammans kompilera någon typ av lista 
över dialektdrag är tydligt i de flesta grupper redan från början. Det är också 
tydligt att detta uppfattas som mest komplicerat i de äldre grupperna. Jag har 
undersökt vilka topiker som tas upp mellan det att jag ställer frågan om vad 
som är speciellt med hur man pratar på den egna bostadsorten och fram till 
att jag ställer en följdfråga eller går vidare med intervjun.  

De äldsta deltagarna håller igång samtalet i 12 turer (Harbo), 16 turer 
(Östervåla) och 21 turer (Tärnsjö) utan min direkta inblandning. Sker det en 
utvikning så är det till liknande ämnen. Alla tre grupperna inleder med någon 
typ av metakommentar som i två fall (Harbo och Östervåla) handlar om att 
frågan är svår och att jag kanske hellre borde ”fråga någon utomsocknes” 
(Holger, H65). Detta innebär att Holger vid detta tillfälle ser på dialektdrag 
på orten som primärt tillhörande indexikalitetsnivå 1, det vill säga att den 
indexikala kopplingen mellan lokal/regional tillhörighet och språkbruk pri-
märt är något som andra gör och inte talarna själva. I Tärnsjö inleder Torgny 
med att konstatera att det är ett intressant ämne. Därefter går man både i 
Tärnsjö och Östervåla vidare med att tala om hur man hört dialekten be-
skrivas av andra som inte bor på orten. Också detta kan ses som en kom-
mentar om dialektvariation på den första indexikalitetsnivån. Innan jag stäl-
ler följdfrågan uppmärksammar man i H65 också sammanfallet mellan /ɛ:/ 
och /e:/, ett dialektdrag jag redan argumenterat för befinner sig på indexikali-
tetsnivå 3, och i Östervåla hinner man förutom detta drag också ta upp apo-
kope och det faktum att man själv inte reflekterat över hur man låter.  

De medelålders deltagarna samtalar utan min inblandning i 21 turer 
(Harbo), 33 turer (Östervåla) och 44 turer (Tärnsjö), alltså genomsnittligen 
betydligt längre än de äldre grupperna. Intressant att lägga märke till är att 
alla dessa grupper inleder med att först påbörja en lista över dialektdrag på 
indexikalitetsnivå 3, det vill säga dialektdrag som mycket tydligt signalerar 
lokal tillhörighet och som också kopplats till ytterligare ideologiska ramverk 
(till exempel föreställningar om korrekthet). I Harbo och Tärnsjö är det ovan 
nämnda vokalsammanfallet mellan /ɛ:/ och /e:/ det första som tas upp, i 
Östervåla handlar det först om tjockt l och sedan vokalsammanfallet. I dessa 
intervjuer nämns också dialektala ord (Harbo och Östervåla), ett ortsspecifikt 
uttal (Östervåla) och att utomstående tror att man kommer från Norrland 
(Tärnsjö). I både Tärnsjö och Östervåla diskuteras också att man uppfattar 
att färre talar dialekt och hur man själv förändrat sitt eget sätt att tala. På 
slutet förekommer med andra ord också reflektioner om språkdrag på indexi-
kalitetsnivå 2. 

I T15 hålls samtalet igång i 8 turer. Dessa turer är, precis som i de medel-
ålders grupperna, inriktade på att påbörja arbetet med att konstruera listan 
över dialektdrag. Det som tas upp är att man förkortar på olika sätt och att 
sammanfallet mellan /ɛ:/ och /e:/ förknippas med Östervåla, alltså ett som de 
själva uppfattar det ortsspecifikt drag. Också här rör sig beskrivningarna på 
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indexikalitetsnivå 2 och 3, men eftersom genomgången grundar sig på endast 
en grupp ungdomar är det omöjligt att beskriva ett mönster. 

I någon mån är det såklart de äldsta som utmärker sig, genom att inte på 
samma sätt om de yngre tydligt orientera sig mot det många uppfattar som 
undersökningens syfte redan från intervjuns början. I stället inleder de med 
att reservera sig för sin, som de upplever, dåliga kunskap om ämnet. 

6.2.3.1 Dialekt eller något annat? 
Det måste understrykas att den dialekt som beskrivs av deltagarna inte är 
något enhetligt, vare sig som register eller vad gäller de språkliga drag som 
förknippas med den. Många gånger säger man rakt ut att det man beskriver 
är äldre dialekt i en form som inte går att hitta idag, andra gånger talar man 
om dialekten bara utifrån sitt eget språk. Vad, i betydelsen vilken dialekt, 
som beskrivs skiljer sig därmed inte bara mellan grupperna utan kan i prin-
cip vara olika inom en och samma sekvens.  

Detta gör förstås att de dialektdrag som förs fram i detta kapitel inte nöd-
vändigtvis ska tolkas som aktuella på orterna idag. I stället ger de en bild av 
vilka språkliga drag som idag förknippas med lokal dialekt på något sätt. 
Detta innebär också att den uppsättning dialektdrag som presenterades i av-
snitt 6.2.1 och 6.2.2 kan föras till antingen den tänkta idealdialekten (dialek-
ten som system), dialekten i praktiken eller båda (jfr avsnitt 5.1.3). För en 
genomgång av vad deltagarna avser med begreppet dialekt, se kapitel 8, 
angående när dialekt talas och av vem, se kapitel 5.  

Då intervjuerna var relativt styrda i den meningen att jag ställde direkta 
frågor om dialekt och dialekttalande, är det oftast oproblematiskt att tolka 
deltagarnas svar som att det handlar om dialekt. Vid några tillfällen är det 
dock inte lika självklart. Ett tydligt exempel på ett sådant tillfälle är när 
Holly beskriver sina föräldrars reaktion på hennes uttal av /ø:/ och /ɛ:/ 
(exempel 101).  

Exempel 101. Jag säger mycket så här ö ä (H15). 

1 Hanna: Alltså det kan ju komma in lite så här dialekter  
2   ibland, men alltså  
3 Holly: Mina föräldrar säger att jag säger mycket så här ö ä  
4   väldigt överdrivet säger ö 
5 Hedda: Jag tycker det beror på 
6 Holly: Bröd 
7 Hugo: Dörr 

Eftersom sammanhanget handlar om dialekt och Hanna precis före detta ut-
drag tydligt refererar till dialekt genom att prata om hur det kan ”komma in 
lite dialekt ibland”, får vi anta att Holly betraktar det hon talar om som dia-
lekt. Men det är också uppenbart att hennes föräldrar inte känner igen det 
som talspråk från den egna bostadsorten, och att Holly har uppmärksammat 
detta. Jag konstaterar därför att det verkar som att Holly anser att det hon 
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berättar om i exemplet är att betrakta som dialekt, men att hennes föräldrar 
förmodligen inte skulle hålla med.  

I de fall där det är oklart om det som omtalas handlar om dialekt eller inte 
har jag försökt att helt utgå från uppgiftslämnarens perspektiv. Exemplet 
ovan (exempel 101) kan därför sägas illustrera hur uppfattningen om vilka 
språkliga drag som uppfattas uttrycka lokal tillhörighet kan skilja sig mellan 
de olika åldersgrupperna. 

6.2.3.2 Ord med otydlig betydelse 
I de flesta fall lyckas deltagarna förmedla till mig vilka språkliga drag de 
beskriver. I några fall är det dock inte möjligt för mig att avgöra vad i språ-
ket som avses.  

Flera talar om att dialekten ”förkortar” (se också avsnitt 6.2.2). Detta kan 
förmodligen innebära en mängd olika saker. Ordet kan användas för att be-
skriva både att talaren förkortar ord i den meningen att man inte uttalar alla 
ljud som personen menar ska vara där. Att förkorta kan också innebära att 
talaren väljer en variant med färre stavelser. Till exempel beskriver Tove 
(T15) skillnaden mellan ringde och rang, spillde och spall som en förkort-
ning. Men förkortning skulle också kunna innebära att böjningsändelser för-
svinner, eller handla om något syntaktiskt. Det är i praktiken ofta omöjligt 
att veta vad som avses.  

Ett annat problematiskt ord när det kommer till att tolka intervjuerna är 
”uttryck”. Ordet kan betyda både en naturligt avgränsad följd av ord och 
eller referera till sättet man uttrycker sig på (Nationalencyklopedin 2016-02-
15). Kan man därför anta att det är skillnad mellan när Viveka talar om att 
Tärnsjöborna har ”vissa uttryck” som är speciella för dem, och när hon några 
rader senare talar om att de har ”ett annat uttryck”? I det första fallet kan det 
antas betyda egna ord och i det andra snarast något som har med prosodin att 
göra. 

I sådana tveksamma fall har jag så långt som möjligt försökt tolka mate-
rialet utifrån den omgivande kontexten och hur uttalandet verkar uppfattas 
av de övriga i gruppen. Det går förstås inte att utesluta att jag någon gång 
misstolkat, men i de flesta fall tror jag inte att detta varit alltför problema-
tiskt.  

Särskilt när det handlar om de ortsspecifika beskrivningarna menar jag 
dock att påpekanden om skillnader på den lexikala nivån används närmast 
som en typ av ställföreträdare för information som inte är tillgänglig för del-
tagaren. Detta förekommer också när det gäller beskrivningar som rör hela 
undersökningsområdet. I exempel 102 nedan finns ett sådant fall där jag 
menar att Håkans ”olika uttryck” (rad 4) fungerar mer som platshållare än 
som faktiskt förslag på lexikala dialektskillnader. 
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Exempel 102. Säkert olika uttryck (H40). 

1 Håkan: Man har inte ens tänkt 
2 Harald: Nej 
3 Helen: På det, man gör ju inte det 
4 Håkan: Säkert olika uttryck mot vad dom andra har 
5 Harald: Ja det har vi 
6 Helen: Ja 

Detta exempel kommer precis i anslutning till att samtalet om dialekt inleds, 
och börjar med att Håkan tillsammans med Harald och Helen konstaterar att 
detta med dialekt och dialektdrag inte är något man ofta tänker på. Med lite 
tvekande röst, en tvekan som också märks i hans sätt att inleda turen med 
”säkert”, föreslår Håkan att dialekten nog har ”olika uttryck mot vad de 
andra har”, och de båda andra håller med om detta.  

Att ord på sätt och vis upplevs som en typ av dialektal basnivå illustrerar 
Valborg i exempel 103. Valborgs yttrande på rad 5 om att ”kanske inte orden 
är så olika men” tolkade jag både i intervjusituationen och senare som att 
hon i det närmaste ber om ursäkt för att hon inte kommer på någon konkret 
dialektskillnad just här.  

Exempel 103. Kanske inte orden är så olika (V65). 

1 Valborg: Men som vi sa nyss, Tärnsjö dom har ju liksom en egen  
2   melodi 
3 Valter: Jo dom har haft mera 
4 Vilgot: Ja 
5 Valborg: Kanske inte orden är så olika men  
6 Valter: Dom säger kakor och vi säger 
7 Valborg: Kaker 
8 Valter: Ja 

Det händer också att ord på ett mycket konkret sätt får beteckna något helt 
annat än just ord. Vid ett tillfälle säger Vivian: ”Sen har ett ord, jag vet inte 
om det är vålamål, men jag har hört när man pratar om älg att man säger 
”aLj”. Har ni hört det?” (exempel 92, rad 1‒3). Här verkar ord betyda ett för 
henne avvikande uttal av /ɛ:/ som hon har uppmärksammat i ordet älg.  

Jag menar att ord är en term lekmän kan och som därmed kan fyllas med 
ett väldigt brett innehåll. Att just ordnivån ofta uppmärksammas av del-
tagarna kan därför delvis ses som naturligt. Eftersom uttalet av enskilda ljud 
och prosodi märks först då de bärs av ett ord eller en mening, blir orden en 
förutsättning för att man ska kunna samtala om också andra dialektdrag. 

6.3 Sammanfattning 
I kapitel 6 presenterades först de dialektdrag som togs upp av deltagarna i 
gruppintervjuerna som typiska för dialekt på den egna orten. Dessa innefattar 
både de dialektdrag som förknippas med ett stort område (ibland kanske till 
och med svenska dialekter generellt) och de som förknippas med enskilda 
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orter. Två vokalljud har en särställning i deltagarnas beskrivningar. Det 
handlar dels om östervåla-ö, ett uttal som anses ortsspecifikt och som fram-
för allt förekommer i sammanhang som handlar om tradition, dels om Upp-
lands-e, ett dialektalt uttal av /ɛ:/ med utbredning också utanför regionen 
men som närmast förefaller ha fått en ställning som symbol för dialekt i när-
området. Dessutom utmärker sig dialektlexikonet som något deltagarna fäs-
ter stor uppmärksamhet vid.  

Många deltagare uttrycker stora svårigheter när det handlar om att be-
skriva dialektdrag. Delvis är detta förmodligen en följd av att man saknar 
språkvetenskaplig terminologi. I stället använder deltagarna sig av ett antal 
strategier för att introducera dialektdrag i intervjuerna. Dessa strategier byg-
ger på antingen externa källor (hämtar auktoritet utanför deltagaren själv), 
intern källa (där deltagaren använder sig själv som auktoritet) eller en neutral 
källa (där det som förs fram betraktas som fakta). Eftersom dialektbeskriv-
ningen växer fram i förhandling under intervjuerna, blir också strategiernas 
källvärde en viktig del i argumentationen.  
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7 Dialektavgränsningar 

I detta kapitel besvaras den fjärde frågeställningen: Hur avgränsas den egna 
dialekten geografiskt, socialt och kulturellt, och vad betraktas som menings-
fulla dialektområden? Kapitlet är indelat i fem delar där frågan diskuteras 
från olika perspektiv. Man bör ha klart för sig att jag redan på förhand visste 
att jag ville diskutera dialektgränser, och därför ofta har ställt direkta frågor. 
De svar som ges ska naturligtvis ses i det ljuset.  

Avsnitt 7.1 utgår från det lokala perspektivet och behandlar hur del-
tagarna föreställer sig den egna dialektens geografiska utbredning. I 7.2 dis-
kuterar jag hur huruvida lokal dialekt är att betrakta som registrerade variete-
ter. Avsnitt 7.3 behandlar hur dialekt i regionen beskrivs i gruppintervjuerna, 
medan 7.4 och 7.5 fokuserar på perception av regionalt språkbruk.  

Kapitlet bygger på material från både gruppintervjuerna, kartritningar 
samt delar av den kvantitativa undersökningen bland högstadieungdomar på 
orterna (lokaliseringen och masktestet). 

7.1 Avgränsningar av lokal dialekt 
I detta avsnitt vill jag se närmare på hur deltagarna själva, både genom att 
markera på en karta och genom diskussion avgränsar den egna dialekten. I 
avsnitt 7.1.1 redogör jag för resultatet av den kartritningsuppgift som 
genomfördes både bland elever i åk 9 och i fokusgruppsintervjuerna. Där-
efter (i 7.1.2) presenterar jag de avgränsningar av den dialekt som deltagarna 
förknippar med den egna orten som görs i intervjuerna. Avsnitt 7.1.3 ägnas 
åt en jämförelse av hur resultaten skiljer sig åt beroende på undersöknings-
metod. 

7.1.1 Dialektavgränsningar på karta 
Jag betraktar kartritning som ett sätt för deltagarna att visuellt konkretisera 
vad de uppfattar som det för dem mest meningsfulla geografiska dialekt-
området. I gruppintervjuerna framkommer att uppfattningarna om den språk-
liga variationen i undersökningsområdet är komplexa och fungerar på olika 
nivåer samtidigt (se avsnitt 7.1.2); i kartritningsuppgiften tvingas deltagarna 
att betrakta den som enkel och strikt geografisk. Detta är på en och samma 
gång metodens styrka och svaghet. De resultat som presenteras nedan ska 
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förstås ses i det ljuset, och är intressanta framför allt i jämförelse med resul-
taten från intervjuerna (jfr Wikner 2014). Tidigare forskare har kritiserat 
kartritningsuppgifter för att behandla dialekt som enbart geografisk (se av-
snitt 3.4). Jag vill dock framhålla att deltagarna i gruppintervjuerna inte be-
skriver någon social variation i närområdet, och jag menar därför att det 
finns skäl att tro att det deltagarna markerat verkligen handlar om uppfattad 
geografisk variation. Däremot har två av eleverna i åk 9 på andra sätt visat 
hur deras uppfattning egentligen är mer nyanserad än kartan ger sken av 
genom att med olika starka markeringar gradera sina svar. Detta har inte 
kunnat tas med i resultatredovisningen. 

Som framgick i avsnitt 3.4 genomfördes kartritningsuppgiften både i 
gruppintervjuerna och som en del av det test som niondeklassarna på 
Östervåla skola deltog i. Förutsättningarna skiljer sig så mycket mellan dessa 
båda grupper att resultaten inte utan vidare kan jämföras med varandra. Det 
innebär också att de ungdomar som deltog i intervjuerna har gjort denna 
uppgift två gånger (första gången som en del av testen i klassrum, andra 
gången i gruppintervjun). Då deltagande i testen var anonymt är det inte 
möjligt att jämföra de enskilda individernas kartor från dessa båda tillfällen. 

7.1.1.1 Kartritningarna från åk 9 
Totalt samlades 50 kartritningar in från eleverna i åk 9. Två av dessa hade 
inte genomfört uppgiften, och en person hade genomfört den på ett uppen-
bart oseriöst sätt. Sammanlagt räknar jag därför med 47 genomförda lös-
ningar från eleverna. En av dessa lösningar har tagits bort ur resultatet nedan 
eftersom eleven som fyllt i inte angett egen bostadsort, en annan för att den 
är bosatt utanför undersökningsområdet och inte heller är uppvuxen där. 
Resultatredovisningen nedan baseras därför på 45 kartritningsuppgifter.  

Den ursprungliga tanken med kartritningsuppgiften var att deltagarna 
skulle ringa in det område där de menade att man talar på samma sätt som de 
själva gör. Instruktionen missuppfattades dock av flera av de deltagande, 
som i stället bara ringat in de ortnamn på kartan som de tycker ska ingå i 
området. Dessa ortnamn var ursprungligen utsatta för att underlätta för del-
tagarna att orientera sig på kartan, men användes alltså av många av dem för 
att också besvara min fråga. Av eleverna ringade 17 personer in orter och 28 
ett område. För att kunna jämföra de olika kartorna med varandra har jag 
därför i stället för att se på vilket område som ringats in endast noterat vilka 
av orterna på kartan som eleven angett ingår i det egna dialektområdet.  

Kartorna från niondeklassarna i Östervåla skola visar tydligt att den 
språkliga verkligheten inte är så enkel att den egna bostadsorten fungerar 
som språklig mittpunkt för alla. Intressant att lägga märke till är att endast 32 
av eleverna uppger att man på den egna orten talar som de själva anser sig 
göra − 13 personer gör det alltså inte. Detta har förmodligen flera olika orsa-
ker. Det förekommer att personen flyttat så att bostadsorten inte motsvarar 
det som han eller hon själv betraktar som uppväxtort. Detta är fallet både för 
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personer som flyttat mellan orterna i undersökningsområdet (två personer) 
och sådana som flyttat in utifrån (två personer, inflyttade från Västmanland 
och Stockholmsområdet). Två av eleverna verkar språkligt identifiera sig 
starkt med en eller båda föräldrarna, och anger dennas/deras ungefärliga 
uppväxtort på kartan men inte sin egen.  

Det är också möjligt att uppgiften tolkades som att den egna bostadsorten 
var självklar, och att man förväntades ringa in vilka ytterligare orter man 
menade ingick i det område där folk talar som man själv gör. Denna tolkning 
ligger nära till hands till exempel då en person från en av orterna, uppvuxen 
där och med båda föräldrarna från undersökningsområdet, endast ringar in de 
andra båda orterna (eller en av dem) men inte den egna bostadsorten (två 
personer).  

Andra gånger är det inte möjligt att avgöra varför eleven menar sig tala 
som personer i ett annat område (tre personer). Då dessa elever har ringat in 
Uppsala är det möjligt att det beror på att man inte själv identifierar sig med 
det talspråk som förekommer på bostadsorten utan menar att man har mer 
gemensamt med språket i den närmaste staden.  

Kartritningarna kan delas in i fem grupper där jag skiljer mellan dem som 
inkluderar Stockholm, dem som inkluderar Uppsala, dem som inbegriper det 
egna området och dem som endast tar med den egna bostadsorten. Dessutom 
finns ett antal kartor som inte låter sig grupperas tillsammans med de andra.  

Kartritningar som inkluderar Stockholm  
Till denna grupp räknar jag in de kartor där eleverna markerar att Stockholm 
ingår i det egna dialektområdet. Sammanlagt hör sex kartor till denna grupp, 
vilket utgör 13 % av kartlösningarna.  

En person från Harbo har utöver de tre orterna i det egna området angett 
Uppsala och både Stockholm och Västerås. Denna elev är den enda som in-
kluderat Västerås i samma dialektområde som undersökningsorterna. 

Fyra personer, två från Tärnsjö och en från Harbo respektive Östervåla, 
har märkt ut det egna dialektområdet genom att ringa in de tre orterna i det 
egna området och på samma gång Uppsala och Stockholm. En typisk sådan 
karta ses i figur 9 nedan.  

En person i denna grupp har markerat Östervåla, Uppsala och Stockholm 
men ingen av de andra orterna i det egna området. Detta kan tyckas än mer 
intressant då personen som fyllt i kartan är bosatt i Tärnsjö, men som tidi-
gare framgått kan saken möjligen förklaras med att den egna orten anses 
självklar. Det är dock värt att notera att kartan inte inkluderar Harbo. Ingen 
annan Tärnsjöbo som inkluderar Östervåla i det egna dialektområdet har 
utelämnat Harbo. Detta gäller för både kartritningen och intervjuerna.  

Alla deltagare i denna grupp räknar också med Uppsala i sitt dialekt-
område. Det är naturligtvis inte överraskande, då Uppsala ligger ungefär 
halvvägs mellan Stockholm och de tre orterna, men är ändå värt att nämna 
eftersom det tyder på att språket i Uppsala och Stockholm upplevs som 
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samma dialektområde. Att Uppsala inkluderas tyder också på att deltagarna 
uppfattar övergångsområdet som ett dialektkontinuum snarare än att man 
identifierar sig med Stockholm direkt.  

 
Figur 9. Kartritning inklusive Stockholm. 

Av de ungdomar vars kartor räknas till denna grupp är endast en uppvuxen i 
undersökningsområdet och har båda sina föräldrar därifrån. Fyra har en av 
eller båda sina föräldrar uppvuxna på annan ort, tre av dessa är själva upp-
vuxna någon annanstans. En person har lämnat ofullständiga uppgifter.  

Kartor som inkluderar Uppsala 
I denna kategori finns större variation än i gruppen ovan, men gemensamt 
för alla är att de utöver orter i det egna området inte inkluderar Stockholm 
men däremot Uppsala (se figur 10). Sammanlagt räknar jag 12 kartor till 
denna grupp, vilket utgör 26 %.  

Figur 10. Kartritning inklusive Uppsala. 
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Den vanligaste typen av karta i denna kategori (7 kartor) är de som tagit med 
alla tre orterna i det egna området samt Uppsala men inga andra orter. Man 
markerar på så vis både den språkliga samhörigheten inom det undersökta 
området och uppfattningen att det hänger nära ihop med Uppsala. 

Fyra kartor, gjorda av elever från Östervåla och Harbo har samma möns-
ter men utelämnar Tärnsjö. Dessa personer uppfattar alltså språket i Uppsala 
som mera näraliggande än det i Tärnsjö. Att det är just Tärnsjö som utesluts 
följer det allmänna mönstret att deltagarna från Östervåla, och delvis också 
Harbo, också i gruppintervjuerna ofta resonerar på det sättet. 

Fyra personer i denna grupp är uppvuxna på orten med föräldrar från 
undersökningsområdet. Två av dessa hör till dem som uteslutit Tärnsjö, och 
därmed demonstrerat hur de inte håller ihop undersökningsområdet. En per-
son är själv uppvuxen någon annanstans med föräldrar från andra orter. Sju 
personer har en eller två föräldrar som inte är uppvuxna i det aktuella om-
rådet.  

Kartor som särskiljer det egna området 
I denna kategori finns de kartor som avgränsar det egna dialektområdet rela-
tivt snävt genom att inte ta med någon av de större städer som finns runtom-
kring i regionen. I själva verket finns endast en karta där en annan ort än de 
tre som ingår i undersökningen finns markerad, en karta av en elev från 
Östervåla som förutom de tre orterna också fyllt i Tierp. En lösning från 
Harbo har utelämnat den egna orten. En annan, från Östervåla, utelämnar 
Tärnsjö. Sammanlagt räknar jag 8 kartor till denna grupp, vilket är 18 %. 

Fem av kartorna i kategorin har markerat alla tre orterna i det egna 
området, men inga utanför. Man verkar därför anse att det egna 
dialektområdet omfattas av just norra Heby kommun, men inte sträcker sig 
utanför det (se figur 11).  

 

 
Figur 11. Kartritning med egna området. 



 

 185

Av dem som ritat kartor av denna typ har tre sina föräldrar från det egna 
området och fyra har en eller båda föräldrarna från annan ort. För en person 
saknas uppgifter om föräldrars uppväxtort. Ingen av deltagarna uppgav att de 
själva är uppvuxna på annan ort. 

 
Kartor som särskiljer en av orterna 
Ett antal elever (11 kartor, 24 %) har fyllt i kartor som endast markerar en av 
undersökningsorterna. Ett exempel på en sådan karta finns i figur 12. Tre 
personer från Tärnsjö och fem personer från Östervåla, men ingen från 
Harbo, har på liknande sätt endast angett den egna bostadsorten. Till dessa 
förs också en karta av en deltagare som vuxit upp på den ort som markerats, 
men som numera flyttat till en av de andra orterna. Ytterligare två personer 
har fyllt i kartor med ett lika litet område markerat, dock en annan ort än den 
de själva bor på. Dessa två kartor, en från Östervåla och en från Harbo, har 
den andra orten markerad men inte den egna bostadsorten. Det är inte omöj-
ligt att detta ska tolkas som ”förutom min egen ort också denna”, och därför 
egentligen hör till föregående grupp. Det är dock svårt att veta, och de räknas 
därför inte ihop med dem. Båda dessa utelämnar alltså Tärnsjö. 

Figur 12. Kartritning med endast en av orterna. 

Av deltagarna vars kartor hör till denna grupp är ingen uppvuxen utanför 
undersökningsområdet, men en har flyttat inom det. Fyra personer har båda 
föräldrarna därifrån, fyra har en förälder utifrån medan två personers båda 
föräldrar är uppvuxna någon annanstans.  

Övriga lösningar 
Åtta kartor (18 %) har av olika skäl inte tagits med i svarsgrupperna ovan. 
Tre personer har endast markerat en större stad i regionen (Stockholm eller 
Västerås). Två av dessa har båda sina föräldrar uppvuxna i den markerade 
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staden, en föräldrarna uppvuxna i närheten av den. Detta förklarar förmodli-
gen att de identifierar sig starkare med dessa platser än med den egna 
bostadsorten och det närmaste området.  

Tre kartor, en från varje ort, inkluderar endast Uppsala och alltså inte nå-
gon av de tre orterna. Som tidigare berörts är det svårt att veta varför den 
egna orten utelämnats. I fallet med just dessa tre kartor är en tydlig möjlighet 
att de ungdomar som ritat dem identifierar sig mer med staden än med 
landsbygden, och att detta är ett sätt att uttrycka detta.  

I en kartritning markeras Uppsala, Norrtälje och ett område utomlands. 
Personen har med andra ord inte tagit med någon av de tre orterna i det egna 
området, och inkluderar som enda person också Norrtälje. Denna karta avvi-
ker därför mycket från de andra som markerat Uppsala, och tas därför inte 
upp där. På en annan karta har personen som fyllt i endast markerat ett om-
råde som ligger utanför kartan. 

7.1.1.2 Sammanfattning av kartritningsuppgiften i åk 9 
I tabell 8 sammanfattas resultatet från kartritningen i åk 9, utifrån de resultat 
som presenterats ovan. I tabellen ingår inte de kartritningslösningar som 
gjorts av elever bosatta utanför undersökningsområdet. 

Tabell 8. Sammanfattning av kartritningsuppgifter från åk 9. Siffrorna är avrundade 
till närmaste heltal och procentsumman kan därför avvika från 100. 

Område Harbo Tärnsjö Östervåla 

Inkluderar Stockholm och Uppsala 18 % 19 % 6 %
Inkluderar Uppsala 27 % 38 % 18 %
Undersökningsområdet 27 % 6 % 24 %
Endast en ort 9 % 25 % 35 %
Övriga lösningar 18 % 13 % 18 %

I tabellen framgår ett antal övergripande skillnader mellan elever från de 
olika orterna. Tydligt är att eleverna från Tärnsjö är minst intresserade av att 
hålla ihop hela området, något som de från Harbo och Östervåla gör i stor 
utsträckning. Lika tydligt är att ungdomarna från Harbo i betydligt mindre 
utsträckning än de övriga räknar med ett dialektområde som bara omfattar en 
av orterna. Skillnaden mellan de från Tärnsjö och Östervåla är också stor, 
där Östervålaungdomarna framstår som absolut mest lokala. Det intrycket 
stärks också av att dessa i betydligt mer sällan än de från Harbo och Tärnsjö 
räknar med Uppsala eller Stockholm.  

7.1.1.3 Kartritningar från gruppintervjuerna 
Också deltagarna i gruppintervjuerna (44 personer) genomförde kartritnings-
uppgiften. I alla grupper utom H65 genomfördes den i intervjuns inledning 
när samtalet började komma in på dialekt, och efter att man diskuterat när-
området och sitt förhållande till de andra orterna. I H65 utfördes kartritning-
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en i stället efter den egentliga intervjun. De kartor som genomfördes under 
intervjuerna tillkom därför inte individuellt på samma sätt och i viss ut-
sträckning under öppen diskussion. 

Det kan konstateras att det inte förekommer några kartor från grupp-
intervjuerna som inkluderar Stockholm. Delvis handlar detta förstås om att 
deltagarna i intervjuerna alla var uppvuxna i undersökningsområdet, men 
man kan också tänka sig att intervjuns tema gjorde att svaren blev mer lo-
kala. Tierp, som förekom endast sparsamt också bland högstadie-
ungdomarna, har inte heller i intervjuerna någon självklar plats i det egna 
dialektområdet. Orten inkluderas i några av deltagarnas kartritningar, i två 
fall av ungdomar (H15 och T15) och i ett fall av en person i H40. Intrycket 
från samtalen är dock att ingen menar att man har särskilt mycket med Tierp 
att göra.  

Uppsala framstår för ungdomarna i intervjuerna som en naturlig del av det 
egna området, och bara tre av dem har inte tagit med Uppsala i sin marke-
ring. Dessa tre är alla från Östervåla. Varför det just är Östervålaungdomarna 
som utesluter Uppsala är svårt att säga. Det är förstås inte omöjligt att det 
handlar om att man sneglat på varandras papper under tiden man fyllde i. 
Detta håller jag dock för mindre sannolikt, då kartorna i övrigt inte överens-
stämmer med varandra. Ett genomgående mönster i hela materialet är ju för 
övrigt att Östervålaungdomarna i betydligt mindre utsträckning än de övriga 
inkluderar Uppsala (se tabell 8).  

I H65:s kartritningar framträder den starka kopplingen till Uppsala, något 
som också betonas i andra sammanhang under intervjun (jfr avsnitt 7.3.1). 
Tre av deltagarna i gruppen inkluderar Uppsala i sitt eget dialektområde, en 
av dem utan att ta med någon av de andra två orterna i undersöknings-
området. På så vis markeras Harbos koppling söderut och till staden tydligt, 
en koppling som överlag framstår som viktigast just i Harbo. Detta markeras 
dock inte av någon av de medelålders deltagarna från orten. Kanske handlar 
det om att intervjuns innehåll påverkat deltagarna i den äldre Harbogruppen 
att rita sina kartor på detta vis; som tidigare framgått fick de som enda grupp 
genomföra kartritningen efter själva intervjun. Mitt intryck är dock att viljan 
att koppla ihop hemorten med Uppsala var ojämförligt störst bland just de 
äldre i Harbo. Bland övriga äldre deltagarna inkluderar endast en person i 
Östervåla Uppsala. Denna person räknar också Harbo som del av sitt dia-
lektområde, men utesluter Tärnsjö.  

Bland de medelålders är det endast en person, Vivian, som inkluderar 
Uppsala. Just Vivian har också bott i Uppsala större delen av sitt vuxna liv. 
Också hon exkluderar dock Tärnsjö. En annan intressant kartritning från de 
medelålders deltagarna är Viktors (V40), se figur 13. Viktor har markerat sitt 
dialektområde som Östervåla, Harbo och en sträcka som följer länsväg 272 
till Uppsala (något han också berättade under tiden han fyllde i kartan). Pre-
cis före karttecknet för Uppsala stad drar han dock sin gräns, och markerar 
på så sätt tydligt att språket i själva staden inte är identiskt med hans eget. På 
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samma sätt drar han sin dialektring mycket nära markeringen för Tärnsjö 
samhälle, men inkluderar det inte. 

Endast två av ungdomarna exkluderar delar av det undersökta området 
från sina dialektområden. Det handlar om en person från Tärnsjö, som bara 
fyllt i den egna bostadsorten och Uppsala, och en person från Östervåla som 
markerat Tärnsjö och Harbo, men inte den egna bostadsorten. Då inget 
framkommer i intervjun som gör troligt att personen aktivt valt bort den egna 
bostadsorten, ger detta möjligen stöd för tanken att många elever i åk 9 som 
avstått från att fylla i den egna bostadsorten har gjort så just för att det upp-
levdes som självklart att den hörde dit.  

Figur 13. Viktors kartritning (V40), hel och i förstoring. 

Bland de medelålders deltagarna från Harbo och Östervåla är det vanligaste 
att man räknar de tre orterna tillsammans som det minsta meningsfulla dia-
lektområdet, med viss variation (en person har med Tierp och en person 
Uppsala). Detta mönster bryts dock helt i Tärnsjö där fyra personer endast 
räknar med den egna orten.  

Även i de äldsta grupperna är det Tärnsjöborna som utmärker sig genom 
att samtliga markerat endast Tärnsjö och inga andra orter. I gengäld är det i 
Harbo och Östervåla sammanlagt endast tre personer som inkluderat 
Tärnsjö, en skillnad mot hur man sedan i samtal beskriver situationen. Skill-
naden mot hur den egna dialekten avgränsas geografiskt när man talar om 
saken är påfallande (se avsnitt 7.1.2). 

Ingen Östervålabo i den äldsta gruppen markerar endast Östervåla. Harbo 
inkluderas i samtliga kartor, och Uppsala och Tärnsjö i var sin. Hos de äldsta 
deltagarna från Harbo inkluderas Östervåla i tre kartor och Tärnsjö i två. Två 
av deltagarna i gruppen inte tar med någon av grannorterna. Den ena av dem 
har endast markerat den egna orten, den andra den egna orten och Uppsala.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att en tendens är att Östervåla och 
Harbo i kartritningen hålls ihop, medan Tärnsjöborna markerar mest lokalt.  
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7.1.2 Dialektavgränsningar konstruerade i samtal 
I detta avsnitt visar jag hur deltagarna i gruppintervjuerna avgränsar den 
egna dialekten när de får samma fråga som i kartritningsuppgiften: Var talar 
man som du själv gör? Jag har valt att tolka deltagarnas beskrivningar av 
dialektskillnader som en uppfattad dialektgräns. Detta kan ske antingen ge-
nom att man kommenterar en annan orts dialekt direkt (Vera, V65: ”Och i 
Gävle kör dom med ä, där”), att man jämför den egna dialekten med hur det 
låter på en annan ort (Vilgot, V65: ”Äta säger dom ju, det gör inte vi”), eller 
genom betoning av att något gäller bara det egna området (Valborg, V65: 
”Vi säger eta vi”). På så vis framträder en bild av det för deltagarna minsta 
meningsfulla dialektområdet. 

Ofta verkar deltagarna själva betrakta en mycket liten språklig skillnad 
som en relativt skarp gräns. Det är dock tydligt att många menar att det 
också inom det de uppfattar som det minsta meningsfulla dialektområdet 
finns plats för viss variation. Viktigt att påpeka är att samma person i inter-
vjuerna kan ge uttryck för flera ståndpunkter. Att både avgränsa sockenmålet 
och samtidigt ett annat minsta område utesluter alltså inte varandra utan får 
snarare ses som olika sätt att beskriva hur den språkliga verkligheten upp-
fattas.  

Beskrivningen av det minsta meningsfulla dialektområdet är ofta tydligt 
organiserad som en diskussion, där deltagarna gemensamt samtalar om och 
kommer fram till hur de uppfattar den språkliga geografin. I exempel 104 in-
leder Hugo efter min fråga med att (med ett tonfall som tyder på att han är 
mycket säker på sin sak) fastställa att de orter där man pratar som de i grup-
pen gör är ”Harbo Våla Tärnsjö” (rad 2).  

Exempel 104. Det har du rätt i faktiskt (H15). 

1 J : På vilka platser tycker ni att man pratar som ni gör 
2 Hugo: Harbo Våla Tärnsjö 
3 Allmänt:  Medhåll  
4 Holly: Fast Våla det känns som att dom pratar mer med ö och ä  
5   på något sätt 
6 Hugo: Ja men 
7 Holly: Litegrann men inte stor skillnad så 
8 Hugo: Det är ingen stor skillnad 
9 J: Men men 
10 Hugo: Men det har du rätt i faktiskt när du säger det 
11 Holly: Mm 
12 Hugo: Jag tror Tärnsjö och Harbo pratar mer lika varandra 

Hugo får snabbt medhåll från de andra i gruppen, men Holly invänder ge-
nom att hävda att Östervåla skiljer sig språkligt från de båda andra orterna. 
Hugo är inte beredd att genast ge henne rätt och på raderna 6−8 mildras 
Hollys invändning av dem båda. Hennes inpass accepteras ändå slutligen av 
Hugo (rad 10−12) och konsensus blir att Harbo och Tärnsjö förmodligen 
ligger språkligt närmare varandra än Östervåla (även om skillnaden inte är 
stor).  
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Exempel 105 kan sägas visa prov på hur det egna dialektområdet snävas 
in från flera olika håll. På liknande sätt sker avgränsningen i de flesta inter-
vjuerna, om än inte lika kondenserat.  

Exempel 105. Men dom säger inte vänerst (V40). 

1 Vivian: Men när jag tänker på Tärnsjö, där brukar dom säga jag  
2   å, säger dom där. […] dom har lite så här gnäll åt  
3   Västeråstrakten. Ja det gör jag å  
4 Allmänt: SKRATT (ohörbart tal) 
5 Vivian: Ja jag tycker det är mer Tärnsjödialekt 
6 Vilhelm: Ja det är faktiskt sant 
7 Vivian: Fast inte riktigt med det där uttalet som vi har 
8 Volmar: I Heby är det å 
9 Vivian: Ja eller hur, det känns 
10 Volmar: Vi och å, jag å  
11 Viktor: Jaså är det 
12 Volmar: Jo men det är. Men man säger många som hör, ja om man  
13   säger vi då, ja man kan ju höra var folk är ifrån,  
14   alltså är från Norrköping och ja men Örebro är väl  
15   speciellt men man har ju sällan fått reflektioner om  
16   att ja, det är väl när man får påpekanden på ord men  
17   det är som ingenting, ja men du kommer därifrån 
18 Viveka: Nej inte specifikt 
19 Volmar: Nej det har jag aldrig hört 
20 Viveka: Jo men mera, nej inte specifikt, men mera 
21 Volmar: Dom kan ju säga Norrland 
22 Viveka: Mera att dom tycker att det låter norrut. Nej dom  
23   säger ju inte typ Dalarna eller så utan det är norrut,  
24   dom tycker väl att dialekten på något vis låter 
25 Viktor: Nej det är inte dalmål heller 
26 Vivian: Det har jag hört i Uppsala att dom kan säga att jaja,  
27   du kommer därifrån norra Uppland 
28 Viveka: Mm, jaha, okej 
29 Vivian: Norra Uppland, där någonstans 
30 Viveka: Jaja ja okej 
31 Vivian: Det var en tjej som hade bott eller hade vuxit upp i  
32   Hallstavik som jag känner, hon hade ju väldigt  
33   speciellt och då är det ju det där Roslagsmålet lik- 
34   som, ja du kommer därifrån 
35 Viveka: Ja ja 
36 Vivian: Så kan man ju skilja men kanske när dom säger norra så  
37   menar dom säkert Tierpshållet också och jag menar vi  
38   pratar ju inte riktigt som Tierp 
39 Viveka: Nej 
40 Vilhelm: Men man säger tynnre i Uppsala med 
41 Vivian: Ja det tror jag man säger 
42 Viveka: SKRATTAR 
43 Vivian: Det tror jag man gör 
44 J: Ja nån måtta får det ju ändå vara 
45 Vivian: Men dom säger inte vänerst 

Exemplet ovan inleds med att Vivian beskriver hur hon uppfattar att Tärnsjö-
dialekt inte är detsamma som dialekten i Östervåla och i stället av henne för-
knippas mer med Heby och Västmanland, vilket debatteras i gruppen flera 
gånger under intervjun. Därefter går samtalet över till att handla om hur del-
tagarna avgränsar sin egen dialekt norrut, varifrån många utomstående ver-
kar uppfatta att de kommer. Till sist kommer man in på Uppsala och Vilhelm 
konstaterar att det inte är så olikt (rad 40). Vivian poängterar dock att det 
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finns andra skillnader, och till sist har det minsta meningsfulla dialekt-
området avgränsats från det mesta utom mot grannorten Harbo.  

Framför allt de vuxna deltagarna, och ungdomarna i betydligt mindre grad 
verkar redan från början av intervjun vara mest intresserade av att diskutera 
dialektskillnader inom undersökningsområdet. Det är möjligt att detta har 
med erfarenhet att göra; man upplever sig ofta som olämplig att tala om dia-
lektskillnader i den större regionen och uttrycker inte sällan att man saknar 
tillräcklig erfarenhet och kunskap. Det är i sammanhanget också möjligt att 
intervjusituationen påverkat deltagarna i denna riktning. Till exempel kan ju 
det faktum att undersökningsorterna fanns med på kartan i kartritnings-
uppgiften ha aktualiserat det lokala perspektivet. I intervjuns början sam-
talade deltagarna också om upplevelsen av den egna orten i förhållande till 
de andra, och inte sällan nämndes traditionella grannfejder (se avsnitt 4.2.2). 
Det är tänkbart att denna inledning har påverkat deltagarna också när inter-
vjuns frågor i stället handlade om dialekt.  

I andra intervjuer kommer den upplevda skillnaden mellan orterna inom 
det egna området först efter en direkt fråga. Den naturliga basdialekten upp-
fattas då omfatta hela närområdet (till exempel en av ungdomarna i V15 ” – 
vet inte, typ här och Harbo Tärnsjö och typ lite Uppsala”). Till sitt dialekt-
område verkar denna person därmed inte bara räkna orterna i det egna om-
rådet, utan också Uppsala (även om detta inte är lika självklart). En sådan in-
delning är ju också vanlig i kartritningsuppgiften (dock inte bland Östervåla-
ungdomarna).  

Det kan dock konstateras att deltagare i samtliga grupper uttrycker en mer 
eller mindre stark uppfattning om språkliga skillnader inom undersöknings-
området. Dessa språkliga skillnader, många gånger också av deltagarna 
själva beskrivna som mycket små, verkar i alla händelser spela stor roll för 
hur man tänker om dialekt i närområdet (jfr till exempel Røsstad 2008:168).  

Några av deltagarna håller ihop undersökningsområdet, och menar att det 
är utanför de tre orterna som språket börjar skilja sig (se bland annat exem-
pel 106 nedan där H40 uppnår konsensus genom att landa i att under-
sökningsområdet ska hållas ihop). Detta gäller i övrigt framför allt ung-
domarna, där de dialektskillnader som nämns inom närområdet inte alltid 
nödvändigtvis beskrivs som dialektskiljande, men också några av de medel-
ålders deltagarna. De flesta vuxna tycks dock vara överens om att en gräns 
måste dras någonstans inom närområdet. Hur man drar denna gräns beror på 
deltagarens bostadsort, och är inte beroende av personens ålder. Det finns en 
mycket stark tendens att gruppernas diskussioner leder fram till att del-
tagarna från Tärnsjö och Harbo språkligt håller samman dessa båda orter, 
men utmålar Östervåla som dialektalt annorlunda. I Östervåla är det i stället 
dialekten i Tärnsjö som skiljs ut från de andra orterna, medan dialekten i 
Harbo anses höra till det egna dialektområdet. De dialektgränser och skill-
nader mellan de tre undersökningsorterna som förs fram i intervjuerna har 
inte uppmärksammats av dialektologer, och kan förmodas ha varit mycket 
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små (jfr avsnitt 6.2). Varför är det då viktigt för många deltagare att betona 
att dialekten i närområdet inte är enhetlig? Att det är viktigt menar jag tydligt 
framgår av att deltagare i flera fall kommer in på dessa skillnader innan jag 
alls hade ställt frågor om dem – låt vara att de nästan alltid framställs som 
små.  

Jag vill poängtera att de dialektskillnader i närområdet som beskrivs 
oftast verkar vara något som enligt deltagarna inte längre lever kvar. Däre-
mot verkar inte detta faktum utesluta att en dialektgräns fortfarande kan dras. 
Jag menar att detta tyder på att den dialekt som beskrivs förmodligen i detta 
fall handlar om dialekten som system (se avsnitt 5.1.3), och att denna för 
deltagarna i tanken välavgränsade varietet kan användas som argument för 
att särskilja orterna ännu idag – även om få eller inga talare längre iakttar 
gränsen. Dialekten behandlas på sätt och vis som en historisk stereotyp och 
folkloristisk kvarleva.  

I Teinler 2014 försökte jag att delvis förklara detta mönster genom 
Larsens (1886, 1917) term naboopposition. Larsen använde den för att be-
skriva hur dialektsplittring kan tänkas uppkomma genom att talarna med-
vetet ville distansera sig språkligt från grannorterna genom att välja språk-
former som avviker från deras. I detta fall handlar det snarast om en vilja till 
att distansera sig språkligt och inte hur man faktiskt (mer eller mindre) med-
vetet väljer att tala. Man vill inte att den egna ortens dialekt ska betraktas 
som identisk med grannorternas, och hävdar därför också att den inte är det. 

Det är också viktigt att betona att många deltagare inte tycker att det finns 
dialektskillnader inom undersökningsområdet. I H40 beskrivs mycket små 
skillnader, och i exempel 106 illustreras hur dessa inte tillmäts något större 
värde. I sekvensen föreslås ett mindre antal platser där dialekten anses vara 
annorlunda än på den egna orten, men dessa förslag förminskas genom-
gående på olika sätt (skillnaden upplevs inte längre som aktuell genom att 
förknippas med äldre, rad 9, eller skillnaden tillskrivs en enskild talare som 
”är lite speciell”, rad 33).  

Exempel 106. En fyra fem mils omkrets (H40). 

1 J: Vart skulle ni säga att man pratar ungefär likadant  
2   som här 
3 Harald: Det är väl en fyra fem mils omkrets 
4 Hillevi: Mm 
5 Harald: Vet inte. Huddunge är ju lite annan dialekt 
6 Helen: Är det jaha 
7 Håkan: Kan inte Östervålabor också vara lite annat 
8 Harald: Ja sövve(?) 
9 Håkan: Ja men bland dom äldre kanske jag vet inte 
10 Harald: Jag vet inte, ja det kan det nog vara. Ja det är dom  
11   man känner igen. [NAMN EFTERNAMN] kanske du känner  
12   igen 
13 Helen: Mm 
14 Harald: Som bodde där när man kommer till honom, hur gammal  
15   kan han vara, nittio är han nu, nu när jag inte varit  
16   dit på ett tag men han han hör man att han har någon  
17   dialekt 



 

 193

18 J: Ja men nittio då är han bra gammal 
19 Harald: Ja 
20 J: Och vem var det var det i 
21 Harald: [NAMN EFTERNAMN] han bor i [BY] 
22 J: Jaha här mot 
23 Harald: Ja ja 
24 J: Ja så att ungefär lika men skiljer snarare i ålder än 
25 Helen: Det skiljer i ålder tror jag absolut annars är väl  
26   runtomkring här tycker man väl vålaborna pratar väl  
27   ungefär lika som en annan och runtom så 
28 Harald: Ja 
29 Håkan: Jo väl 
30 J: Men du var inne på att det kanske 
31 Håkan: Jag vet inte en del kanske men 
32 Helen: Mm jo visst 
33 Håkan: Kanske man har jobbat med någon som är lite speciell 
34   så det finns väl överallt 

Under senare delen av utdraget styr jag som intervjuledare deltagarna ganska 
hårdhänt, men det är ändå tydligt att Helen verkar acceptera den slutsats jag 
föreslår (rad 25). Också Håkan som tidigare varit inne på att skillnaderna 
finns eller har funnits går med på att hans intryck förmodligen baserades på 
en enskild person med ett speciellt sätt att tala.  

Ett intressant exempel på hur uppfattade dialektskillnader bagatelliseras 
finns i exempel 107 från H65 nedan. Utdraget följer direkt på en följdfråga 
från mig, där jag bett deltagarna att utveckla påståendet att det inte finns 
några skillnader mellan Tärnsjö och Harbo.  

Exempel 107. Inte någonting som man direkt hugger på (H65). 

1 Henning: Nej, jag för min del tycker inte att det skiljer så  
2   mycket mellan Tärnsjömål och  
3 Holger: Nej det gör det inte 
4 Hedvig: Vi har så lite med Tärnsjö att göra 
5 Henning: Visst finns det skillnad, det är klart om man tittar  
6   på det men 
7 Holger: Jo, jo då (…) 
8 Henning:  Men det är inte någonting som man direkt hugger på  
9   eller 

Utdraget inleds med att Henning, som här uttryckligen bara framför sin per-
sonliga åsikt, bekräftar att han inte tycker att det finns några större skill-
nader. Han får också genast medhåll från andra deltagare. Därefter går han 
dock vidare och konstaterar att det finns skillnader men att dessa inte upp-
levs som viktiga (rad 8‒9).  

Varför är det så att mycket små upplevda skillnader mellan Harbo och 
Tärnsjö inte anses vara något att fästa sig vid, medan små skillnader (det 
handlar framför allt om Östervåla-ö, se avsnitt 6.2.1.3) mellan dessa orter 
och Östervåla upplevs som någonting viktigt? Enligt min mening ger Hedvig 
(exempel 107, rad 4) en del av svaret där hon inflikar att ”Vi har så lite med 
Tärnsjö att göra”. Eftersom Tärnsjö upplevs som mer avlägset är det inte lika 
viktigt att markera sin originalitet mot dem. En parallell till detta är då ung-
domarna i H15 talar om ett dialektdrag de menar används av ungdomarna i 
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Östervåla, och som gjorde att ”det var kaos” på skolgården (Hugo). Plötsligt 
mindes en av deltagarna i gruppen att det ju inte alls var ungdomarna från 
Östervåla utan de från Tärnsjö som hade avvikit från deras eget sätt att tala. 
Jag menar att detta är tecken på att man betraktar Östervåla som den ort mot 
vilken det är viktigt att betona och upprätthålla egna karaktärsdrag.  

På samma sätt som deltagarna i H65 menar att små skillnader mot Tärnsjö 
inte är betydelsefulla resonerar också deltagarna i T15. Ungdomarna i grup-
pen anser egentligen att man pratar ganska lika varandra på de tre orterna, 
”bara det att Våla, de använder ju e hela tiden, eller de flesta gör det” 
(Terese). När jag frågar om Harbo får jag till svar att de inte avviker, även 
om ”En del använder ju e där också men inte lika många” (Tove). Samma 
språkliga drag attribueras med andra ord till båda orterna, men i det ena fal-
let anses det betydligt viktigare. 

Det förekommer även i Harbo och Östervåla att man utökar det egna dia-
lektområdet något söderut, så att det också inkluderar Bälinge (H65) eller 
Bälinge och Björklinge (Volmar, V40). Volmar får dock inget gehör för sina 
förslag i gruppen. I V65 diskuterar man också dessa orter och menar att de är 
mycket lika. I Tärnsjö föreslås och accepteras allmänt att språket i Huddunge 
liknar det egna (T40).  

7.1.3 Jämförelse och diskussion 
I både intervjuerna och kartritningsuppgiften framträder klart att deltagarna 
har en tydlig föreställning om att språket i det egna området hör ihop med 
dialekter söder om undersökningsområdet, framför allt med Uppsala. Kon-
trasten till hur de beskriver att de uppfattas av andra, ofta personer från just 
Uppsala, blir därför slående. Många deltagare berättar om hur de uppfattas 
komma norrifrån, från Norrland generellt eller något särskilt landskap i 
Norrland.  

Ett tydligt mönster är att vuxna deltagare i gruppintervjuerna både i sam-
talen och i kartritningen rör sig inom ett snävare dialektområde än många av 
eleverna i kartritningsuppgiften bland niondeklassarna. Detta kan dock åt-
minstone delvis förklaras genom att deltagarna i högstadiet var en mer 
heterogen grupp, där många hade vuxit upp utanför undersökningsområdet 
och flera också hade föräldrar utifrån. Samtidigt var gruppen förstås ålders-
mässigt mycket homogen. 

En tämligen utbredd föreställning i framför allt Östervåla, men som också 
får visst stöd genom kartritningsuppgifterna från Harbo, är att Tärnsjö dia-
lektmässigt hör närmare ihop med Västmanland och den södra delen av 
Heby kommun än med Harbo och Östervåla. Tärnsjöborna själva uttrycker 
inga sådana uppfattningar och ger i kartritningsuppgiften heller inte stöd för 
en sådan tolkning. Det kan dock märkas att eleverna från Tärnsjö i åk 9 i 
betydligt mindre utsträckning än de från Harbo och Östervåla höll ihop det 
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egna området. I stället räknade de med ett större (med Uppsala eller 
Stockholm) eller mindre (bara den egna orten).  

Man kan inte utesluta att deltagarna i gruppintervjuerna har tolkat upp-
giften annorlunda än ungdomarna i åk 9. För de vuxna deltagarna är ämnet 
ofta engagerande, medan de yngre visar ett lägre intresse och dessutom har 
betydligt mindre erfarenhet. Uppgiften kan på sätt och vis sägas visa vilket 
geografiskt område som deltagarna vill identifiera sig med, och uppenbart är 
detta för ungdomarna ett större område än för de vuxna.  

Man kan också konstatera att de kartritningar som samlades in bland hög-
stadieungdomarna visar på en mer komplex språkvärld än den som fram-
träder i intervjuerna. Bland skolungdomarna förekommer både att man iden-
tifierar sig med flera dialektområden i andra delar av landet och med språk 
och språkområden utanför landet. Dessa ungdomar visar med sina mer kom-
plicerade kartor att de inte uppfattar att de bara har ett sätt att tala. Att sådana 
kartor inte förekommer i gruppintervjuerna beror förmodligen till stor del 
också på att deltagarna alla har rekryterats bland personer uppvuxna på or-
terna. I de flesta fall har de också sin släkt där, även om detta inte var ett 
krav för medverkan.  

Något som framkommer i nästan samtliga intervjuer, både bland de vuxna 
och ungdomarna, är att många upplevt att utomstående personer har svårt att 
placera dem rätt. Det verkar med andra ord inte som om andra uppfattar de-
ras sätt att tala som tydligt geografiskt placerbart (se exempel 108). Dialekt i 
undersökningsområdet är därför i ett större perspektiv (hela Sverige) för-
modligen inte att betrakta som registrerad.  

Exempel 108. Det där tänker man inte på själv (V65). 

1 Valborg: […] Jag kommer ihåg en gång jag var och handlade 
2   i var det i Uppsala eller Stockholm, ja det var ett 
3   sådant där stort varuhus i alla fall och så kommer det 
4   en man efter mig och ”är du från Dalarna du?” sa han. 
5   Va? 
6 Viola: Det lät så då 
7 Valter: Jo men så, så är det ju faktiskt 
8 Valborg:  Är vi, är det så? 
9 Valter: Jaa. Eller norrländska, norr också 
10 Valborg: Det där tänker man inte på själv 
11 Valter: Mera än den här upplandsdialekten 
12 Vera: Jaa, lite mot norrut 
13 Valter: Inga söderkisar här inte precis. Nej men så tror jag  
14   det är  

Detta betyder också att den egna ortens dialekt ofta uppfattas som mindre 
prototypisk dialekt (jfr avsnitt 8.1.2). Trots det avgränsas dialekt i när-
området på olika sätt, och med olika geografisk precision. De nivåer som 
urskiljs av deltagarna i intervjuerna är inte helt desamma och skiljer sig 
framför allt mellan de olika åldersgrupperna (se figur 14). I figuren ska de 
horisontella linjerna förstås som de dialektnivåer som omtalas i respektive 
gruppintervju indelade efter ålder. Varje grupp representeras med ett streck. 
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Heldragen linje innebär att nivån hänvisas till oproblematiskt i intervjun, 
medan streckad linje antingen ska förstås som att nivån nämns mycket säl-
lan, och inte självklart anses finnas eller hänvisas till endast på ett tämligen 
vagt sätt. 

 
Figur 14. Dialektnivåer i gruppintervjuerna. 

De geografiska dialektnivåer som på olika sätt skiljs ut i intervjuerna är by-
mål (aktuellt framför allt för de vuxna i Tärnsjö), ortsdialekt, en varietet som 
förknippas med det egna området samt en som förknippas med regionen. 
Rikssvenska har i denna figur placerats inom parentes, då det inte är tydligt 
att deltagarna uppfattar standardspråk och dialekt som ytterpolerna i samma 
kontinuum (se avsnitt 5.1.3 och kapitel 8). Dessa nivåer påminner annars i 
hög grad om de som allmänt diskuteras i svensk dialektologi (jfr figur 1). 

De dialektnivåer som av deltagarna omtalas med samma ord (mål, dialekt 
och standardsvenska) binds i figur 14 ihop med klamrar. Mål används alltså 
enbart för dialekt på mycket lokal nivå, ortsspecifik eller byspecifik dialekt 
(förutom benämningen dalmål). Det förtjänar att påpekas att de enda dialekt-
nivåer i figuren som, bortsett från rikssvenska, också har en benämning i 
mitt undersökningsområde är bydialekterna och ortsdialekterna (se avsnitt 
7.2). Termen dialekt används i undantagsfall för ortsspecifik dialekt, men 
framför allt för talspråk i närområdet och regionen. Regionalt talspråk be-
traktas också i andra sammanhang som rikssvenska. Kristiansen (2003b:143‒
144) har anmärkt att den dialektnivå som inte har en benämning förmodligen 
inte heller är relevant för språkbrukarna. Med det resonemanget skulle det i 
undersökningsområdet finnas tre meningsfulla dialektnivåer med överlap-
pande innehåll.  

Figuren ger förstås en förenklad bild av hur dessa dialektnivåer diskuteras 
i intervjuerna. Framför allt finns stor individuell variation, och figuren tjänar 
endast som en grov sammanfattning av hur de olika åldersgrupperna rör sig 
längs skalan. Dessutom varierar det som anses ingå i det egna dialekt-
området på områdes- och regional nivå betydligt. Jag menar ändå att bilden 
klargör relativt tydliga och intressanta skillnader mellan åldersgrupperna, där 
de vuxna grupperna i mångt och mycket verkar dela upplevelsen av den 
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språkliga omgivningen medan ungdomarna representerar en åtminstone del-
vis annan uppfattning. 

För eleverna som genomförde kartritningsuppgiften verkar den mest rele-
vanta dialektnivån skilja sig avsevärt. Somliga, de som markerat det egna 
området tillsammans med Uppsala och i vissa fall också Stockholm, kan 
förmodligen sägas betrakta det som i figuren kallas regional dialekt eller 
rikssvenska som den minsta relevanta dialektenheten. Andra anger när-
området eller enbart den egna orten. Dessa elever betraktar då ortsdialekt 
eller områdesdialekt som mest relevant.  

För många av de äldsta deltagarna i gruppintervjuerna framstår ortsdia-
lekten som basnivån, vilket dock inte nödvändigtvis behöver betyda att den 
skiljer sig särskilt märkbart från grannorternas dialekt. För de flesta medel-
ålders deltagarna framstår hela undersökningsområdets talspråk som naturlig 
utgångspunkt, medan de yngsta deltagarna i mycket större utsträckning 
också räknar in Uppsala och därmed på ett annat sätt kan sägas röra sig på en 
regional nivå. I de flesta grupperna talar man dock, som figur 14 visar, om 
samtliga nivåer i figuren.  

7.2 Lokalt registrerad dialekt 
Som framgår i 7.1 kan dialekt i regionen och närområdet avgränsas på flera 
olika sätt. De flesta deltagare verkar också, som tidigare beskrivits i avsnitt 
7.1.2 avgränsa dialekter också inom det undersökta området. I vilken ut-
sträckning kan man då betrakta lokal dialekt (harbomål, vålamål och nora-
mål) som registrerade? 

Tydligast registrerat verkar vålamål vara. I alla intervjuer med Harbobor 
och Tärnsjöbor tas det upp att Östervålaborna har språkliga egenheter. Vid 
flera tillfällen i intervjuerna får man intrycket att språket i Östervåla skulle 
skilja sig markant från de båda andra orterna, särskilt i intervjuerna med de 
äldre. Andra gånger beskrivs inte skillnaderna som lika stora men knappt 
någon verkar mena att de inte finns. Som enda sockenmål finns också ett, 
åtminstone för de äldsta deltagarna, tydligt registrerat dialektdrag förknippat 
med vålamål: Östervåla-ö:et (se 6.2.1.3). 

Särskilt för Tärnsjöborna är det också Östervåla som det är ojämförligt 
viktigast att skilja ut. I exempel 109 berättar Turid (T65) om hur hon under 
barndomen i en by på gränsen till Östervåla upplevde de språkliga skill-
naderna mellan orterna.  

Exempel 109. Inga gårdar emellan (T65). 

1 Teodor Och det är speciellt för dom det 
2 Turid: Och det hördes ju så nära som Gräsbo,33 när dom kom  
3   från Gräsbo då 

                                                 
33 Gräsbo ligger i Östervåla, men på gränsen till Tärnsjö. 
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4 Tekla: Jaha 
5 Teodor: Jaa 
6 Turid: Så kunde det ju vara ett annat språk vi som bodde i  
7   [BY PÅ GRÄNSEN MOT ÖSTERVÅLA] då  
8 Teodor: Jo det är det 
9 J: Och hur långt är det mellan 
10 Turid: Ja det är väl en halvmil 
11 J: Ja det är inte så mycket 
12 Turid: Neej, och inga gårdar emellan utan 

Utdraget inleds med att Teodor karaktäriserar vålamålet som ”speciellt” (rad 
1), något som Turid backar upp och förstärker genom egna erfarenheter (rad 
2‒3). Att vålamålet uppfattades som något tydligt skilt från det egna tal-
språket blir också tydligt genom att hon talar om det som ”ett annat språk” 
(rad 6).  

Också i Harbo lyfts skillnader mellan den egna orten och Östervåla fram. 
Detta mönster är precis som i Tärnsjö genomgående i alla åldersgrupper, och 
framgår i exempel 110 nedan (H15).  

Exempel 110. Tärnsjö och Harbo pratar mer likt varandra (H15). 

1 Holly: Fast Våla, det känns som att dom pratar mer med ö och  
2   ä på något vis 
3 Hugo: Ja men 
4 Holly: Litegrann men inte stor skillnad så 
5 Hugo: Det är ingen stor skillnad 
6 J: Men men 
7 Hugo: Men det har du rätt i faktiskt när du säger det 
8 Holly: Mm 
9 Hugo: Jag tror Tärnsjö och Harbo pratar mer likt varandra 

I detta utdrag poängterar Holly och Hugo att det inte är någon stor skillnad, 
men att de ändå menar att Tärnsjö och Harbo står närmare varandra än 
Östervåla. I H65 räknar Holger in också Bälinge (som ligger närmare 
Uppsala) i det egna dialektområdet, men utesluter Östervåla. Detta pekar 
med andra ord snarare på att vålamål fungerar som register än att den egna 
dialekten gör det.  

I exempel 111 diskuterar samma ungdomsgrupp uttalet av ordet mulla. In-
tressant är att de först (rad 9−11) förknippar det för dem avvikande mula 
med Östervåla. I den efterföljande diskussionen visade det sig dock att det 
var Tärnsjöborna det handlade om.  

Exempel 111. Det vart kaos (H15). 

1 Hanna: Bara den mula och mu 
2 Hugo:  Mulla mula 
3 Holly: Ja just det 
4 Hedda: Mulla och mula 
5 Hugo: Usch 
6 Holly: Det var jättekonstigt verkligen 
7 Hugo: Ja nu när 
8 Holly: Va 
9 Hugo: Tärnsjö och Harbo säger mul mulla 
10 Holly: Och så sa dom mula 
11 Hugo: Så sa vålaborna det heter mula 



 

 199

12 Holly: Dom sa tvärtom 
13 Hanna: Nej det var Tärnsjöborna som säger mula mula 
14 Hugo: Just det är Tärnsjöborna som säger mula 
15 Hedda: Uäh alla bara 
16 Hugo: Det vart kaos 
17 Hedda: Ja 

Jag menar att det faktum att deltagarna först utgick ifrån att det var 
Östervålaborna som skilde sig från de andra kan förklaras genom den ställ-
ning Östervåla som ort har i närområdet. Det är inte en slump att det var 
talspråket där man ville karaktärisera som annorlunda än det egna; snarare 
rör det sig om en parallell till det som sades om orterna i kapitel 4. Att Holly 
plötsligt kommer på att det i själva verket var Tärnsjöborna som sa mula (rad 
12) kommer nästan som ett ovälkommet inslag i samtalet, och slätas över av 
Heddas och Hugos gemensamma kommentar om hur det blev kaos, vilket 
avslutar diskussionen om ordet. Jag menar att också denna sekvens, trots att 
den slutar i en sorts misslyckande, tydligt visar att vålamål som föreställning 
fungerar som register för dessa ungdomar.  

Även noramål menar jag är att betrakta som en registrerad dialekt för 
många deltagare. Alla tre åldersgrupperna från Östervåla har uppfattningen 
att noramål skiljer sig från det egna. Detta grundas delvis genom att länka 
noramål och Tärnsjös, som man uppfattar, närmare samhörighet med Sala 
och Västerås. På så vis etableras i många grupper också noramål som något 
som skiljer sig från det egna språkbruket (jfr avsnitt 4.3).  

I exempel 112 (tidigare återgivet som exempel 97) nedan tar Viktor i H40 
hjälp av den tidigare i intervjun genomförda kartritningsuppgiften för att för-
klara hur han tror att Tärnsjöborna själva skulle markera sitt dialektområde 
(rad 20‒22). På så vis visar han också hur Tärnsjöbor antas vara språkligt 
annorlunda.  

Exempel 112. Skulle man rita in deras (V40). 

1 Viveka: Ja det är ändelserna tror jag, dom, jag vet inte det  
2   är någonting dom har någonting 
3 Vivian: Ja det här som jag förknippar med Västerås och även  
4   Sala 
5 Viktor: Ja 
6 Vivian: Ett slags, ja lite åt västmanländskan till 
7 Viktor: Mm 
8 Vivian: Och den är ju väldigt speciell, tycker jag i alla fall 
9 Viveka: Jaaa 
10 Vivian: Lite 
11 Viktor: Lite gnälligare 
12 Vivian: ja låter lite gnälligt, fast inte som i Örebro 
13 Viktor: Nej nej nej 
14 Vivian: Den tycker jag många i Tärnsjö har 
15 Viktor: Och det tror jag kan vara mycket att dom har haft en  
16   större tillhörighet till Västerås Sala tidigare  
17 Viveka: Än vad vi 
18 Viktor: Än vad vi har 
19 Viveka: Haft ja 
20 Viktor: Så skulle man rita in deras så skulle det nog bli en  
21   bubbla som följer riksväg som följer det hållet lite i  
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22   stället då här med Runhällen och Enåker och 
23 Viveka: Jaa 
24 Viktor: Den biten då 
25 Viveka: Precis 

I exemplet stannar deltagarna alltså för att man i Tärnsjö antagligen haft när-
mare kontakter med Västerås och Sala, och anför detta som skäl till att de 
uppfattar dialekten där som mer lik västmanländska. Denna förklaring är en 
parallell till hur man i Harbo och Östervåla allmänt uppfattar Tärnsjö som 
traditionellt närmare knutet till Västmanlands län. Att skilja Tärnsjö från den 
egna orten accepteras dock inte av alla. I H40, där Volmar och Vilhelm ge-
nom hela intervjun fortsätter att hävda att man inte hör någon skillnad. Detta 
är det mest påtagliga exemplet på att deltagarna inte varje gång lyckas disku-
tera sig fram till konsensus, och också ett exempel på hur ett sockenmål kan 
fungera som register för några i gruppen men inte alla. 

I stora drag karaktäriserar Harboborna noramålet som mer eller mindre 
detsamma som den egna ortens dialekt. I den äldsta gruppen betyder inte 
detta att man menar att målen är identiska men eventuella skillnader är inte 
betydande nog för att de ska upplevas som relevanta. 

Personerna i den äldsta gruppen i Tärnsjö är de enda som otvetydigt skil-
jer ut den egna bostadsorten som minsta dialektenhet i samtalen. Denna 
grupp är i övrigt också den enda där några av deltagarna utan vidare betrak-
tar sig själva som dialekttalare (se avsnitt 5.1.2). Intrycket är att dialekten för 
dem förknippas starkare med identiteten som Norabo än vad man på mot-
svarande sätt känner på de andra orterna. Att det är just den äldsta gruppen i 
Tärnsjö som har denna inställning beror förmodligen på Tärnsjös historiskt 
lösare koppling till de andra orterna. Att noramål är att betrakta som registre-
rat för denna grupp är därmed tydligt.  

Harbomålet beskrivs mycket sällan av deltagarna från grannorterna, och 
det är uppenbart att det är minst intressant att fokusera på. Att man räknar 
med att det finns ett harbomål visar dock Vera (V65), då hon tar upp ett 
exempel på en person på orten som hon tycker talar typiskt harbomål och 
jämför detta med hur Owe Thörnqvist34 låter. I övrigt är det bara i Tärnsjö 
som något dialektdrag tas upp som typiskt för harbomål, och skillnaden upp-
fattas inte av någon som betydelsefull. Bland Harboborna själva är ung-
domarna de enda som tar upp exempel på dialekt som de menar särskiljer 
dialekt i Harbo från de båda grannorterna; de anser att man förmodligen är 
mer dialektal i Harbo än på de båda andra orterna. Ingen av deltagarna från 
Harbo ger exempel på något dialektdrag som de menar är unikt för den egna 
orten (jfr dock exempel 63, där Hennings ”harboprat” av Hedvig tolkas som 
ett uttalande om ortsspecifik dialekt, vilket hon protesterar emot). Jag menar 
därför att harbomål är registrerat i mindre utsträckning än framför allt våla-

                                                 
34 Owe Thörnqvist (musiker och artist med stark Uppsalaanknytning) är född och uppvuxen i 
Uppsala, och har så vitt jag vet ingen koppling till Harbo. 
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mål, men också noramål. Detta stöds också av hur Harboungdomarna i åk 9 i 
mycket mindre utsträckning än ungdomarna från de andra orterna markerar 
den egna orten i kartritningsuppgiften (jfr tabell 8).  

7.2.1 Sockenmålsbenämningar 
Talspråket på de olika orterna kan i intervjuerna refereras till med socken-
målsbenämningarna harbomål, vålamål och noramål. Att en benämning finns 
och används är ett tydligt tecken på registrering, och befäster också uppfatt-
ningen att dialekterna är lokala (jfr Remlinger, Salmons & von 
Schneidemesser 2009:187). Dessa benämningar förekommer i alla ålders-
grupper, dock bara en gång bland ungdomarna (”Man pratade nog mer 
harbomål förut än vad jag gör nu faktiskt”, Holly, H15). I kontexten och 
situationen var det tydligt att Holly här med ”man” refererar till sig själv. 
Hon beskriver alltså en förändring i sitt eget språk, det vill säga att hon själv 
talade mer dialekt när hon var yngre än hon upplever att hon gör just nu. 
Holly använder här alltså benämningen harbomål för sitt eget tidigare tal-
språk.  

De flesta gånger man använder benämningarna på sockenmålen handlar 
det om att man särskilt refererar till så kallad traditionell dialekt som man 
inte upplever finns på orten idag. Detta är särskilt tydligt i T40 där denna 
innebörd av noramål är den enda som förekommer. I gengäld använder V40 
sockenmålsbenämningen vålamål enbart för att beskriva språk som de menar 
finns idag, och deltagarna i gruppen kan också beteckna det språk de själva 
talar som vålamål.  

Bland de äldre används sockenmålsnamnen för att beskriva både tradi-
tionell dialekt och dialekt som de själva talar. Dessa deltagare är också de 
enda som benämner grannorternas talspråk med sockenmålsnamnen. I T65 
används också ”kerstinbomål” av Torgny för att beskriva dialekten i en by 
inom orten. 

Andra ortsspecifika dialekter som hänvisas till med sockenmålsnamn är 
gävlemål och gottsundamål, båda i H40. Det är värt att lägga märke till att 
mål åtminstone för denna grupp därför inte behöver handla om traditionell 
dialekt, då man med gottsundamål tydligt refererar till det ungdomsspråk 
som förknippas med stadsdelen Gottsunda i Uppsala. I stället verkar det vara 
storleken på det geografiska området som avgör om där talas mål eller 
någonting annat, jfr figur 14. 

Att använda en fast benämning på en grannorts dialekt borde betyda att 
uppfattningen om ortsdialekterna som skilda från varandra är relevant för 
personerna att upprätthålla oberoende av språkliga skillnader. I H65 talar 
Henning till exempel om ”tärnsjömål”35 samtidigt som han konstaterar att det 
inte skiljer sig från språket på den egna orten i någon större omfattning. 

                                                 
35 Av deltagarna i Tärnsjö kallas den egna ortens dialekt enbart noramål. 
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Sockenmålsnamnet verkar en sådan gång inte handla om en språklig av-
gränsning, det är snarare en strikt geografisk lokalisering som åtminstone 
ibland har mer med administrativa gränser än med någon exklusiv dialekt att 
göra.  

7.2.2 Bymål som registrerade varieteter 
För de vuxna deltagarna i Tärnsjö är det också meningsfullt att lyfta fram 
skillnader inom den egna orten och jag menar att det hos dem i vissa fall är 
relevant att tala om registrering av bydialekt (gäller båda de vuxna grup-
perna, dock inte ungdomarna – jfr avsnitt 4.1.3). Bymål nämns också i förbi-
gående av Vivian i V40, där hon vagt talar om ett särskilt uttal av /ɛ:/ som 
hon förknippar med folk ”ute i byarna” (se exempel 92), och refereras vagt 
till vid ett tillfälle i H15. I övrigt betraktar jag detta som utmärkande för de 
vuxna deltagarna från Tärnsjö (jfr figur 14). 

I exempel 113 nedan diskuteras bymål i T40. Man kan lägga märke till att 
deltagarna betraktar det aktuella bymålet som aktuellt också idag. 

Exempel 113. Dom har ett eget mål (T40). 

1 Tina: Jag kan också känna, en by ifrån oss då, jag bor i  
2   [BY] och han bor i [BY2], men [BY3] som kommer sen,  
3   där tycker jag nästan att dom har ett eget mål 
4 Tanja: SKRATTAR 
5 Tina: Dom är så väldigt kraftiga i sina l 
6 Tomas: Där skiljer det ju, det gör det 
7 Tina: Ja 
8 Tobias: Det tänker inte jag på 
9 Tomas: Och så Kerstinbo, som är bara fem kilometer från  
10   Skärsjö, där pratar dom som i Hedesunda Österfärnebo 
11 Tanja: Ja mera norröver 
12 Tomas: HÄRMAR SPRÅKMELODI 
13 Allmänt: SKRATT 

I utdraget diskuteras dels ett bymål i närheten av Tinas hemby, dels bymål i 
Kerstinbo. Båda dessa bymål karaktäriseras tydligt språkligt (rad 5 och 12), 
och beskrivningarna verkar inte mötas av några protester från de andra i 
gruppen, om man undantar Tobias som på rad 8 i exemplet ovan inflikar att 
detta inte är något han tidigare tänkt på. 

Både medelålders och äldre Norabor talar om bymål i byarna Skärsjö och 
Kerstinbo, den äldsta gruppen också om Buckarby och Sälja. Att båda grup-
perna delvis nämner samma byar tyder på en etablerad uppfattning eller 
tradition av att tala om dessa som dialektalt särpräglade på orten. Att denna 
tradition finns snuddar Torgny vid då han säger att ”Ja jag har då alltid pratat 
om kerstinbomålet jag”. Registreringen av detta bymål är därmed tydlig 
också i fråga om benämning. Samtliga aktuella byar ligger relativt långt ifrån 
tätorten, något som förmodligen stärker att dialekten där i någon mån kom-
mit att registreras. Detta kan jämföras med Rabb (u.u.), som visar hur upp-
fattade dialekter längre från, i hennes fall, Vasas centrum i större utsträck-
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ning än andra verkar, eller kanske snarare fortsätter, vara registrerade språk-
former. Såvitt man faktiskt kan betrakta detta som en tradition om registre-
rade bymål kan det konstateras att ungdomarna inte förefaller att ha införli-
vat den. 

I exempel 113 antyds att bymålsbeskrivningen gäller förhållanden idag 
generellt. Vid ett annat tillfälle uttrycker Tanja (T40) att ”de äldre genera-
tionerna” fortfarande kan tala bydialekt. Också i den äldre gruppen betraktar 
man bymål som aktuellt framför allt bland de äldsta. Jag får dock inte in-
trycket av att de talar om sin egen generation, utan snarare om äldre personer 
som de minns.  

7.3 Dialekt i regionen 
I detta avsnitt vill jag visa hur deltagarna uppfattar och avgränsar dialekt i 
regionen. Med regionen menar jag här Uppland och de närmaste omgivning-
arna, det vill säga också angränsande delar av Gästrikland och Västmanland. 
Södermanland verkar inte vara relevant för någon av deltagarna.  

I gruppintervjuerna diskuterades dialekt i regionen på olika sätt. I detta 
avsnitt lyfter jag fram vilka platser som av deltagarna uppfattas som an-
norlunda än den egna bostadsorten. Det är på sätt och vis att beskriva 
meningsfulla dialektområden ur ett annat perspektiv än i avsnitt 7.1, och ger 
också en något annan bild där Uppsala betydligt oftare inkluderas i det egna 
dialektområdet. Genomgående är intrycket att deltagarna för att göra en geo-
grafisk avgränsning inte nödvändigtvis måste beskriva stora språkliga skill-
nader. Andra gånger kan språkliga skillnader accepteras utan att en avgräns-
ning görs. Vad som avgränsas från det egna området beror därför till stor del 
på utomspråkliga faktorer. 

Som jag också tog upp i kapitel 6 hänvisar deltagarna ofta till att de inte 
känner att de har den kompetens som behövs för att beskriva det jag frågar 
efter. Detta är tydligast bland ungdomarna, men också de vuxna åberopar 
ofta sin brist på erfarenhet. Intrycket är dock att bristen på överblick inte 
verkar betyda att man inte kan uttala sig om dialektskillnader, snarare anförs 
det som ett skäl till att man inte kan ge mer än vaga beskrivningar av det 
man talar om. Den kunskapsbrist som många hänvisar till bör förstås delvis 
tas på allvar, då man av naturliga skäl inte kan beskriva ett språkbruk man 
aldrig träffat på eller reflekterat över. I sekvensen nedan visar deltagarna i 
V15 hur de visserligen menar att de inte besitter någon kunskap om det jag 
frågar efter men ändå kan berätta om sina uppfattningar (exempel 114). 

Exempel 114. Jag tror att jag har aldrig hört någon (V15). 

1 J: Om ni funderar på Tierp och Sala och så, tycker ni att  
2   det finns någon skillnad 
3 ? : Jag tror att jag har aldrig hört någon 
4 ? : Jag har inte så stor koll 
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5 ? : Nej men Tierp har lite annorlunda sån, men jag vet  
6   inte riktigt hur man ska, om man har hört någon från  
7   Tierp pratar lite  
8 ?: Det känns som att dom är lite seg alltså 
9 ?: Ja 
10 ?: pratar lite segt. Nej jag vet inte 

På både rad 3 och 4 svarar deltagarna efter min inledande fråga på olika sätt 
att de inte tycker sig ha tillräcklig kunskap, dels för att personen aldrig ”hört 
någon”, dels för att ”Jag har inte så stor koll”. I nästa tur föreslås att Tierp är 
lite annorlunda, men uppgiftslämnaren betonar samtidigt hon har svårt att 
formulera denna kunskap (rad 5‒7). En av de andra deltagarna fyller sedan 
på med sina intryck om språket i Tierp, men efter ett medhåll (rad 9) åter-
kommer denna person till att tvivla på sin egen uppgift (rad 10).  

För ungdomarna från alla tre orterna är dock de viktigaste andra orterna 
att förhålla sig till Uppsala och Stockholm, i någon mån också Gävle dit 
flera åker för att handla och där några också har släktingar. Bland de vuxna 
är också Sala, Västerås, Enköping och Tierp viktiga. Att Sala och Västerås 
inte nämns i någon större utsträckning av ungdomarna beror förmodligen på 
att de till största delen vuxit upp efter länsbytet.  

Sammanfattningsvis framstår städerna i Västmanland, Sala och Västerås, 
som de orter som det tillsammans med Stockholm är viktigast att distansera 
sig ifrån språkligt. Språket i Uppsala menar man ofta är på samma gång likt 
och olikt, och skillnaden mot Uppsala upplevs förmodligen mer som ett dia-
lektkontinuum än förhållandet till de övriga orterna. Gävle uppfattas också 
som något annat, men är inte lika viktigt att tala om. Det är slående att den 
egna dialekten avgränsas mot norr, väster och söder men att området öster 
om det egna området inte kommenteras på samma sätt (Tierp nämns ibland, 
men diskussionen om detta engagerar inte på samma sätt). Detta kan möjlig-
en förklaras med att man fram till för inte så länge sedan faktiskt inte till-
hörde samma län, och att man därför haft begränsade kontakter med männi-
skor från orterna österut. Det finns heller ingen stark tradition av att röra sig 
österut, något som framkommer i kapitel 4. Man kan också fundera över om 
det kan handla om att dialekt österut inte är registrerad i samma utsträckning 
som till exempel västmanländska, stockholmska och uppsalaspråk, och dia-
lekten därmed inte är lika synliggjord. 

7.3.1 Uppsalas speciella ställning 
Uppsala är den i sammanhanget absolut viktigaste utgångspunkten för alla 
grupper, vilket har sin förklaring i stadens dominerande ställning i hela regi-
onen och i de flesta av deltagarnas vardag. Staden har förstås också natio-
nellt viss kulturell prominens (se avsnitt 2.4.2.2). Närheten till Uppsala upp-
levs av många som en av de viktigaste orsakerna till att dialekten på orterna 
förändrats (se avsnitt 5.2.2).  
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Språket i Uppsala beskrivs både som likt och olikt det egna (jfr Widmark 
1977:247). Ofta framträder en bild av dialekten i Uppsala som svårgripbart, 
då staden i stor utsträckning förknippas med invandring från andra länder, 
inflyttning från andra delar av Sverige och sociala skillnader som gör att 
språket inte uppfattas som enhetligt (se exempel 115).  

Exempel 115. Många kan du inte definiera var dom kommer ifrån (H65). 

1 Henning:  Nej där tycker man att man flyter in rätt så bra, men  
2   det är klart att det finns ju skillnader men att 
3 Hedvig: Det är väl det här som vi har sagt att vi har någon  
4   några ord här som 
5 Holger: Ja 
6 Hedvig: Och det kommer väl att försvinna så småningom, ju mera  
7   vi närmar oss Uppsala så 
8 Henning: Men sedan har det kommit så mycket nya ord nu om åren  
9   så man har inte hunnit lära sig alla 
10 J: Nej precis 
11 Henning: Det tillkommer ju en massa ord varje år 
12 J: Det gör det, det gör det 
13 Holger: Som jag har ju jobbat i Uppsala i alla i dom flesta  
14   åren men det är ju lite svårt där, det är ju så mycket  
15   inflyttat folk, så att man hör ju ibland att dom  
16   kommer utifrån kusten, dom hör man ju bra på att det  
17   är men många (…) 
18 Hedvig: Många kan du inte definiera var dom kommer ifrån 
19 Holger: Nej nej för att det, men ja, svårt att säga 

Henning inleder sekvensen med att konstatera att dialekten i Uppsala är 
mycket lik om än inte exakt likadan, något Hedvig håller med om. På rad 6 
visar Hedvig hur hon har intrycket av att dialekten på den egna orten och den 
i Uppsala blir allt mer lika varandra. I slutet av sekvensen uppmärksammar 
Holger (rad 13−17) att det är många i Uppsala som inte ursprungligen kom-
mer från staden, vilket komplicerar bilden av hur dialekt i Uppsala egent-
ligen låter. 

Att språket i Uppsala skiljer sig från den egna ortens talspråk, och ens 
eget, upplevs av många av de vuxna som självklart. Många, särskilt de som 
arbetar i Uppsala, berättar om hur Uppsalaborna själva inte verkar uppfatta 
dem som Uppsalabor utan hör på deras tal att de kommer någon annanstans 
ifrån. Harald (H40) kommer på att en arbetskamrat med ursprung i Irak har 
svårt att förstå honom när han talar, och tolkar också det som ett tecken på 
att han själv måste ha en lite annan dialekt än vad arbetskamraten är van vid 
(exempel 116, rad 1‒5).  

Exempel 116. Jag måste ha en liten annorlunda dialekt (H65). 

1 Harald: Det ska jag säga till min irakier som jobbar på  
2   jobbet, ska säga till honom imorgon jag, han har svårt  
3   förstå mig. Jag måste ha en liten annorlunda dialekt  
4   mot uppsalaborna, han har jättesvårt, jag får säga om  
5   flera gånger 
6 J: Jaha 
7 Harald: Jag vet inte om jag slöddrar 
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Samtidigt menar många också att likheterna med Uppsaladialekt är stora och 
viktiga. Helen i samma grupp som Harald upplever inte att hennes språk 
skiljer sig från Uppsalabornas, men talar specifikt om äldre (exempel 117). 
Det framkommer också att hon skiljer mellan ”genuina” Uppsalabor och de 
som bara bor i Uppsala. De som talar autentiskt uppsalaspråk uppfattas inte 
ha ett så annorlunda språk än hon själv (rad 4‒5). 

Exempel 117. Inte så stor skillnad (H40). 

1 Helen: Ja men jag tycker dom pratar, för jag jobbar ju [PÅ  
2   ARBETSPLATS DÄR HON TRÄFFAR MÅNGA UPPSALABOR] och  
3   många har ju faktiskt bott där sedan sina föräldrars  
4   tid också i lägenheter men jag tycker dom pratar rätt  
5   så lika mig så där, jag tycker inte det är så stor  
6   skillnad. Nån kan säga att man är från Norrland  
7   faktiskt, så har jag fått kommentarer men jag kommer  
8   att tänka på om det är just den som är Uppsalabo  
9   precis men 

För Helen framstår Uppsalabornas språk därmed inte som så annorlunda som 
de kanske uppfattar hennes, att döma av andra deltagares berättelser (jfr 
exempel 116). Flera beskriver som Helen hur de nog skulle inkludera 
Uppsala i sitt eget dialektområde. Det generella intrycket är dock att Harbo-
borna pratar mer om Uppsala än de andra, särskilt när det gäller de äldre 
deltagarna. 

Det språk man förknippar med Uppsala associeras ibland till något städat 
och välordnat, vilket framgår av exempel 118 (tidigare delvis återgivet som 
exempel 89). I exemplet talar Holly och Hedda om hur de inte tycker att 
Uppsalaspråk och Harbospråk låter riktigt likadant, efter att jag uttryckligen 
frågat. Hollys exempel att Uppsalaborna säger måste i stället för lär (rad 6‒
7), ger åtminstone Hugo intrycket att de i Uppsala anstränger sig när de talar 
(rad 11). Detta innebär att detta ord för honom här befinner sig på tredje 
indexikalitetsnivån, där det inte bara förknippas med Uppsala utan också 
med korrekt språkbruk.  

Exempel 118. Dom känner sig tvingade i Uppsala (H15). 

1 J : Har ni tänkt på om det skiljer sig någonting mellan  
2   Uppsala och hur man pratar i Harbo 
3 Hedda: Ja 
4 Holly: Jo men det gör det 
5 J: Vad vad vad 
6 Holly: Ja men i Uppsala kanske dom säger ja jag måste göra  
7   det, här kanske man säger jag lär göra det där 
8 J: Just det 
9 Hanna: Mm 
10 Holly: Man säger lär i stället för måste till exempel 
11 Hugo: Dom känner sig tvingade i Uppsala 
12 Hanna: Ja 

Att språket i Uppsala uppfattas som mer vårdat framgår också av andra inter-
vjuer. Vivian (V40) berättade bland annat om när hon började skolan i 
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Uppsala och i samband med detta blev uppmärksam på sitt eget språk och 
medvetet förändrade delar av det. I H65 menade Hedvig att de i hennes egen 
generation som studerade i Uppsala fick lära sig ”ett riktigt språk”.  

7.3.2 Med distans till Stockholm 
Huvudstaden och språket där diskuteras ofta i gruppintervjuerna, även om 
till exempel Hugo (H15) öppet erkänner att han egentligen inte vet riktigt 
hur stockholmska låter: ”Jag har ingen koll på Stockholm, jag vet att dom 
låter annorlunda” (exempel 119, rad 4‒5). Detta faktum verkar dock väl 
etablerat. Talspråk i Stockholm anses heller inte av någon av deltagarna vara 
likadant som på de egna orterna och stockholmska verkar vara väl registrerat 
(jfr Öqvist 2010).  

Talspråket i Stockholm karaktäriseras i V15 som gnälligt, men också som 
typiskt för överklassen och betraktas som ordentligare än det egna talspråket: 
”Fult, fina eller så här ordentligare på något sätt, typ att ja så här överklass 
eller någonting”,36 V15). Som register kan det därför förmodligen sägas be-
finna sig på tredje indexikalitetsnivån, starkt förknippat med inte bara geo-
grafisk plats utan också sociala skillnader och korrekthet. 

I några intervjuer antyds att det är något speciellt med /i/ i Stockholm, 
men vid inget tillfälle utvecklas denna tanke. I exempel 119 tas just detta 
ljud upp som det som gör att stockholmska upplevs som skilt från det egna 
området (rad 2‒3). Förmodligen är det också detta ljud Holly försöker ge 
prov på senare i utdraget (rad 7). I någon mån kan detta drag därför betraktas 
som registrerat till dialekten. 

Exempel 119. Jag vet att det låter annorlunda (H15). 

1 J: Stockholm då, hur skiljer det sig och hur 
2 Holly: Det är väl ganska mycket för dom har ju ganska mycket  
3   med i  
4 Hugo: Jag har ingen koll på Stockholm, jag vet att dom låter  
5   annorlunda 
6 Hanna: Ja 
7 Holly: Lite här hei hei 
8 Hampus: Ja jag har en kompis i Stockholm, eh, där säger dom   
9   inte fjortis där säger dom fjårtis 
10 Hugo: Ja det gör dom 
11 Hedda: Ja gud 

I övrigt fälls inte särskilt många kommentarer om stockholmska i relation till 
det egna talspråket, vilket tyder på att det upplevs så pass avlägset att man 
inte tänker på det i relation till sin egen dialekt. Det kan ändå konstateras att 
det finns en delvis ambivalent inställning till det språk som förknippas med 
huvudstaden, där den sociala dimensionen spelar stor roll för hur det upp-
fattas.  
                                                 
36 Då jag inte kunnat höra vem som är vem bland ungdomarna från Östervåla kan jag inte 
uppge vem som yttrade detta. 
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7.3.3 Avgränsningar västerut och norrut 
De vuxna identifierar språket i Sala och Västerås som ett typiskt västman-
ländskt sätt att tala. Benämningen ”västmanländska” förekommer dock 
endast ett fåtal gånger i intervjuerna. Språket beskrivs mer än en gång som 
gnälligt, om än inte lika gnälligt som i Örebro – en ort som ofta förekommer 
just i samband med omdömet gnälligt (jfr folkliga artefakter, avsnitt 2.2).  

H65 betonar att de inte har erfarenhet nog av Sala för att egentligen kunna 
säga något om hur Salaborna låter, eftersom de aldrig var där om de kunde 
slippa ens när Harbo tillhörde Västmanlands län. I stället framhåller de hur 
deras enda erfarenheter av Salabor då byggde på tvång och ovilja, se 
exempel 120.  

Exempel 120. Vi var där så sällan (H65). 

1 Holger: Vi var där så sällan så att 
2 J: Så ni hörde aldrig hur dom lät 
3 Holger: Nej för det var med tvång som vi hörde samman hop med  
4   dom, så att 
5 Hulda: Ja, nej det är svårt 
6 Holger: Det var av nöden vi åkte dit 
7 Hulda: I Sala är dom i alla fall trevligare i affärerna än  
8   vad dom är i Uppsala, det kan jag säga 

I exemplet betonar Holger att han inte kan uttala sig om Salabornas språk, 
han har nästan ingen erfarenhet av det. Genom att använda ”vi” gör han sig 
också till talesperson för resten av gruppen, och ingen protesterar heller mot 
hans beskrivning. Detta sätt att så starkt ta avstånd från Sala har förmodligen 
att göra med den i Harbo allmänt mycket påtagliga känslan av att tidigare ha 
varit fast i fel län. Intressant att lägga märke till är dock Huldas kommentar 
på slutet om att det är trevligare att handla i Sala än i Uppsala. Den tyder på 
att åtminstone hon varit i Sala relativt ofta och inte bara när det varit fråga 
om ärenden som har med länstillhörigheten att göra. 

Denna grupp är dock de enda vuxna som hävdar att de saknar kunskap om 
Sala. I de andra vuxna grupperna är man i stället överens om att det språk 
som talas i Sala inte är som deras eget och i stället hör ihop med Västman-
land. I T65 verkar dock den allmänna meningen vara att man i Sala talar 
rikssvenska, något jag vid det tillfället inte uppfattar som värderande.  

En ort som endast omtalas av de äldsta deltagarna är Huddunge, en grann-
ort som tidigare hade täta förbindelser med undersökningsområdet men idag 
är närmare knuten till den södra delen av kommunen. Dialekten i Huddunge 
beskrivs också i samtliga dessa grupper som annorlunda än på den egna or-
ten. I V65 menar Viola att man ”märkte stor skillnad”, och Vera och Valter 
anser att de låter mer som Salabor eller något som påminner om dialekter de 
förknippade med Bergslagen. I T65 konstateras att Huddunge ”inte hade så 
mycket Östervåla i sig”.  

Gävle uppfattas inte av någon av deltagarna som del av det egna dialekt-
området, i stället drar man ofta en ganska skarp gräns norrut. I T40 pratade 
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man om hur det kändes att lyssna på P4 Gävleborg i stället för lokalradion i 
Uppland. Tanja berättade att hon bytte så fort hon kunde för ”De låter så trå-
kiga att lyssna på tycker jag där uppifrån, jag vrider väldigt gärna om till en 
annan radiokanal då”. I bland annat H40 kopplar man ihop hur Tierpsborna 
låter med dialekt norrut, och tar avstånd från att förknippas med områden 
ditåt.  

7.3.4 Uppländska som registrerad dialekt 
I Källskog 1993:67 betraktas Uppland som ett heterogent dialektområde, 
som med några få undantag saknar gemensamma dialektdrag. I svenskt 
allmänspråk, också bland dialektologer, är det som tidigare nämnts vanligt 
att tala om landskap som basen för en dialekt (se till exempel Pamp 1978). I 
vilken utsträckning fungerar Uppland som bas för ett sådant dialektområde 
och i vilken utsträckning kan uppländska betraktas som ett register?  

Att tala om uppländska som avgränsad varietet görs av Hugo (H15, ”Alla 
pratar väl inte uppländska hela tiden”), och i T40 talar Tobias om att något 
kan vara ”typiskt uppländskt”, vilket han skiljer från språk i Stockholm. På 
det stora hela taget är det dock ovanligt att deltagarna hänvisar till någon 
varietet som gemensam för landskapet. Några gånger beskriver en deltagare 
sitt eget talspråk som att den talar som folk gör i Uppland, då i jämförelse 
med Västmanland. Detta kan möjligen vara en sorts parallell till den allmänt 
omvittnade känslan av att tidigare ha tillhört en Upplandskommun i Väst-
manlands län. Valter (V65) talar vid ett tillfälle om ”upplandsdialekt”, men 
menar att det egna området snarare har mer gemensamt med dialekter norrut 
än med resten av Uppland. Något liknande är Vivian (V40) inne på då hon 
menar att de på orten låter som folk i norra Uppland.  

Begreppet ”uppländska” eller omskrivningar för dialekt i Uppland före-
kommer alltså sparsamt i intervjuerna, men då det förekommer verkar inte 
övriga i gruppen reagera på det eller tycka att det låter konstigt. Intrycket är 
därför att uppländska trots allt är ett gångbart sätt att tala om språket i land-
skapet, och det är lätt att föreställa sig hur detta har stöd i den allmänna dis-
kursen om landskapsdialekt som också påträffas i vetenskaplig litteratur. 

Sammantaget verkar dock uppländska eller dialekt som är gemensam för 
landskapet Uppland vara ett relativt tomt uttryck. Beror den sparsamma an-
vändningen av benämningen eller associationer till landskapet på att det 
saknas en känsla för vad uppländsk dialekt är, eller handlar det snarare om 
att den inte upplevs som tillräckligt homogen och avgränsad? I intervjuerna 
omtalas både Tierp och Hallstavik som orter där det talas uppländsk dialekt, 
men ingen av dessa orter anses höra samman med det egna dialektområdet. 
Att man har företeelsen alldeles inpå sig gör förmodligen att begreppet tap-
par förklaringsvärde för deltagarna – vad uppländska betyder i Uppland är 
oklart eftersom variationen är tydligare i det egna närområdet (jfr Palander 
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2010:186‒189). Benämningar som dalmål och västmanländska uppfattas 
däremot ge generell information om vilken sorts språk som avses.  

7.4 Lokalisering av regionalt talspråk 
I det test som genomfördes bland niondeklassarna på Östervåla skola ingick 
en lokaliseringsuppgift (se avsnitt 3.3.5), där deltagarna ombads att utifrån 
en lista med orter i närheten gissa varifrån de personer kom vars röster spe-
lades upp. En sådan uppgift ger information om huruvida det i regionen finns 
platser som tydligt förknippas med ett visst språkbruk. I listan ingick alla de 
orter rösterna härstammar från, samt ett antal (Tierp, Västerås, Enköping) 
som inte representerades av någon röst. Uppgiften var inte särskilt betung-
ande, och intrycket är att de flesta av dem som tidigare tröttnat i deltest 1 
(masktestet, se avsnitt 7.5) genomfört denna uppgift utan problem. Detta gör 
att det sammanlagda antal elever som genomfört uppgiften är 50. 

I gruppintervjuerna med ungdomarna, som utfördes omkring två veckor 
efter lokaliseringstestet, frågade jag uttryckligen om de trodde att det var 
möjligt att höra skillnad på röster i regionen. Eftersom detta var efter den 
första undersökningen där alla deltog, har deltagarna också erfarenhet av och 
minnen från detta test när de svarar på frågan. I V15 påminde jag explicit om 
uppgiften. Svaren skilde sig starkt mellan grupperna. I H15 trodde Hugo att 
rösterna från Stockholm borde vara lättast att känna igen och att det också 
förmodligen var möjligt att lokalisera Uppsala (exempel 121, rad 3‒6). 
Andra orter tycker ingen i gruppen är sannolikt att kunna skilja ut. 

Exempel 121. Alltså just Stockholm (H15). 

1 Hampus: Det tror jag är svårt 
2 Hanna: Mm 
3 Hugo: Alltså just Stockholm 
4 Holly: Stockholm 
5 Hugo: och Uppsala borde nog gå att jämföra men inte Harbo  
6   Våla Tärnsjö 
7 Hanna: Nej 
8 Holly: Nej och inte Gävle jag vet inte riktigt så 
9 Hugo: Jag vet inte hur Gävlebor pratar 
10 Hedda: Det beror ju på hur man 
11 Holly: Nej jag kommer inte riktigt ihåg det 

I V15 trodde en av deltagarna till skillnad från gruppen från Harbo att det 
inte var Stockholm och Uppsala som skulle vara möjliga att skilja från de 
andra rösterna, utan snarare Gävle (exempel 122, rad 1).  

Exempel 122. Jag är jättedålig på sådant här (V15). 

1 ? : Alltså Gävle hör man ju för det är eftersom jag har  
2   släktingar där så hör jag ju men alltså typ så här  
3   Tärnsjö Våla och Harbo och så det hör man inte 
4 J: Men Stockholm och Uppsala tror ni att 
5 ?: Jag är jättedålig på sådant där 
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6 ?: Nej inte jag, he he 
7 ?: Nej jag tror inte det 

Det är inte orimligt att det deltagarna i båda dessa exempel tänker sig skulle 
vara lokaliserbart är tydligt registrerad stockholmska eller norrländska. I T15 
trodde ingen att de skulle kunna höra någon skillnad (Tilda: ”Nej. Inte när 
det är så där nära. Man hör ju direkt […] om det var skånska men inte så 
här”). De allra flesta i Harbo och Östervåla håller förmodligen också med 
om detta, då ingen i efterhand kommenterade att uppgiften varit enkel. I 
stället framhölls att talspråket i regionen är mycket enhetligt. 

7.4.1 Lokalisering av de enskilda rösterna 
I detta avsnitt redovisas gissningarna för var och en av rösterna utifrån deras 
faktiska bostadsort. Varje ort representerades av två röster, som i denna 
framställning identifieras genom ortens namn och en siffra (Uppsala1, 
Uppsala2). Röstens hemort är i respektive tabell markerad med fetstil. I 
tabellerna nedan finns i kolumnen ”Ej svar” också de svar som är ogiltiga då 
deltagaren kryssat för fler orter än en.  

Förutom att redovisa antalet gissningar på de olika orterna har jag också 
valt att räkna ihop de gissningar som kan sägas avse samma väderstreck rela-
tivt undersökningsområdet. Jag räknar i denna summering med gissningar 
söder om det undersökta området (Uppsala och Stockholm), gissningar väs-
ter om det (Sala och Västerås) samt gissningar norr om det (Tierp och 
Gävle). I gruppintervjuerna finns stöd för att dessa också av deltagarna del-
vis uppfattas som dialektområden (se avsnitt 7.1 och 7.3). 

Vissa röster placeras av relativt många i Enköping. Jag vill framhålla att 
dessa gissningar förmodligen inte handlar om att eleven faktiskt hör något i 
rösten som placerar den i Enköping, utan snarare om att deltagarna har 
mycket vaga uppfattningar om både var Enköping ligger och hur Enköpings-
bor låter. Denna tolkning menar jag stöds av det faktum att Enköping inte 
alls kommenteras av ungdomarna i intervjuerna. Detta är inte fallet med de 
vuxna deltagarna, där Enköping ofta tas upp. I viss mån gäller detsamma 
också Västerås. I det fallet väljer jag ändå att räkna dessa gissningar som 
gissningar på en röst som låter ”västerut”, då Västerås ändå tydligt förknip-
pas med Västmanland. 

7.4.1.1 Bedömningar av rösterna från Uppsala 
Talspråk från Uppsala är förmodligen det många av ungdomarna har mest 
erfarenhet av, förutom det egna området. Rösterna uppfattas mycket olika av 
deltagarna i testet, där Uppsala1 för de flesta låter västmanländsk medan 
Uppsala2 för många låter stockholmsk.  
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Tabell 9. Lokalisering för Uppsala1. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väste

rås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 10 % 8 % 8 % 6 % 8 % 10 % 4 % 12 % 18 % 8 % 8 % 

Uppsala1 talar mycket tydligt och artikulerat, och använder inte några 
uppenbara dialektala varianter. Det enda anmärkningsvärda med denna röst 
är möjligen att hans /s/ är framskjutna och ibland låter nästan tonlösa. 

Gissningarna för Uppsala1 är mycket jämnt fördelade, där Västerås har 
flest (18 %) och Sala näst flest (12 %), något som kan tolkas som att rösten 
uppfattas som från väster om det egna området (30 %). Det är dock också 
tydligt att de flesta andra orter fått ganska många gissningar, och Uppsala1 
kan därmed kanske framför allt sägas vara svårplacerad, även om mycket få 
placerar honom i Gävle.  

Tabell 10. Lokalisering för Uppsala2. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 12 % 30 % 14 % 4 % 4 % 2 % 4 % 2 % 14 % 6 % 8 % 

Inte heller Uppsala2 har några utpräglat dialektala varianter i sitt talspråk. 
Vid något tillfälle finns dock en antydan till frikativa ”surrande” /i/, och hans 
korta /e/ är förhållandevis slutna (höga). Utmärkande för Uppsala2 är i övrigt 
att han ibland uttalar /l/ med en sorts läspljud. 

Uppsala2 associeras tydligt med Stockholm (30 %), och om man räknar 
alla orter söder om det egna området (Stockholm och Uppsala) tror 42 % att 
Uppsala2 kommer därifrån. Det kan också konstateras att mycket få tror att 
personen kommer från norr om det egna området, och att inte heller Tärnsjö 
eller Harbo framstår som troliga alternativ. 

7.4.1.2 Bedömning av rösterna från Stockholm 
Båda rösterna från Stockholm uppfattas av de flesta som att de kommer från 
söder om det egna området.  

Tabell 11. Lokalisering för Stockholm1. 

Ort 
Upp 
sala 

Stock
holm 

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala 

Väs 
terås

Enkö
ping

Ej 
svar 

 36 % 34 % 10 % 4 % − − 2 % 6 % − 4 % 4 % 

Stockholm1 har ett språk som framför allt utmärks av att han har frikativa /i/ 
och /y/, även om de inte är särskilt påtagliga. I övrigt är hans ordval ibland 
relativt akademiskt.  

Stockholm1 är den person som verkar vara lättast att placera av alla rös-
terna, då 34 % gissar rätt. Anmärkningsvärt är möjligen att ännu fler tror att 
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personen kommer från Uppsala (36 %). Om man slår ihop dem som gissat på 
orter som ligger söder om det egna området är 70 % överens om att rösten 
kommer därifrån. 14 % tror att rösten är från det egna området (dock gissar 
ingen på Harbo), och endast 2 % (en person) tror att personen är norrifrån. 
Nästan lika få tror att personen är västerifrån. Stockholm1 framstår därmed 
som den absolut mest lättplacerade rösten i materialet.  

Tabell 12. Lokalisering för Stockholm2. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm 

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 14 % 20 % 6 % 4 % 8 % 8 % 4 % 8 % 10 % 12 % 6 % 

Stockholm2 har precis som Stockholm1 en tendens till frikativa /i/-ljud, även 
om de är mindre framträdande. I övrigt utmärks rösten av att många runda 
vokaler låter närmast överrundade.  

Stockholm2 placeras inte lika otvetydigt söderut som Stockholm1, och 
gissningarna är till skillnad från den första rösten också spridda över alla 
möjliga orter. De flesta gissningarna gäller dock också för denna röst 
Stockholm (20 %) och Uppsala (14 %), vilket betyder att 34 % placerar rös-
ten söder om det egna området. 18 % tror att rösten är från det egna området, 
och lika många placerar den väster därom. Endast 12 % gissar att rösten 
kommer norrifrån.  

7.4.1.3 Bedömning av rösterna från Gävle 
De båda rösterna från Gävle uppfattas relativt olika och något gemensamt 
mönster för varifrån de antas härröra framkommer inte.  

Tabell 13. Lokalisering för Gävle1. 

Ort 
Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala 

Väs 
terås

Enkö
ping

Ej 
svar 

 10 % 2 % 8 % 12 % 6 % 10 % 22 % 2 % 4 % 12 % 10 % 

Gävle1 använder ”tjockt l”. I övrigt framstår hans sje-ljud och möjligen 
också något i prosodin som icke-standardspråkligt, men inte heller entydigt 
norrländskt. 

Gävle1 uppfattas av många som hemmahörande i just Gävle (22 %). Om 
man slår ihop de båda orter som ligger norr om det egna området tror 32 % 
att Gävle1 kommer därifrån. 26 % gissar att personen kommer från någon av 
orterna i det egna området. Det är värt att notera att de allra flesta som gissat 
på någon av dessa orter har gissat på Tärnsjö, den av orterna som ligger när-
mast Gävle och också har en geografisk gräns mot Gävleborgs län. Däremot 
är det betydligt ovanligare att tro att rösten kommer antingen västerifrån eller 
från söder om det egna området.  
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Tabell 14. Lokalisering för Gävle2. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 24 % 10 % 6 % 6 % 4 % 4 % 12 % 12 % 8 % 6 % 8 % 

Gävle2 använder också han ”tjockt l”, men i mindre utsträckning än Gävle1. 
Ordet lär förekommer i det utdrag som spelades upp för deltagarna i under-
sökningen.  

Denna röst placerades inte lika lätt i Gävle, och den absolut vanligaste 
lokaliseringen för Gävle2 är i stället Uppsala (24 %). Därefter är giss-
ningarna relativt jämnt fördelade mellan de övriga orterna, där Gävle och 
Sala är de näst vanligaste gissningarna. Sammantaget tror 34 % av ung-
domarna att Gävle2 hör hemma söder om det egna området, och endast 16 % 
räknar med att personen kommer norrifrån. Lika många (16 %) antar att 
personen kommer från någon av orterna i det egna området, och 20 % att han 
kommer västerifrån.  

7.4.1.4 Bedömningar av rösterna från Sala 
Inte heller för rösterna från Sala framkommer något samstämmigt mönster.  

Tabell 15. Lokalisering för Sala1. 

Ort 
Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala 

Väs 
terås

Enkö
ping

Ej 
svar 

 12 % 4 % 10 % 8 % 10 % 2 % 10 % 14 % 8 % 14 % 8 % 

Det mest utmärkande för Sala1 är prosodin, där uttalet vid några tillfällen är 
tydligt dialektalt. Särskilt gäller detta när satsmelodin vid något tillfälle leder 
tankarna till dalmålsområdet. 

För Sala1 är gissningarna relativt utspridda över alla orterna, även om 
Stockholm och Tierp utmärker sig som osannolika hemorter för rösten. Sala1 
förefaller därför vara svårplacerad för eleverna, även om Sala (tillsammans 
med Enköping) får de flesta gissningarna (i båda fallen 14 %), och samman-
taget placeras rösten av de flesta som västerifrån (22 %).  

Tabell 16. Lokalisering för Sala2. 

Ort 
Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala 

Väs 
terås

Enkö
ping

Ej 
svar 

 30 % 6 % 12 % − 10 % 8 % 4 % 14 % 2 % 6 % 8 % 

Det mest utmärkande för Sala2 är att han använder ett förhållandevis öppet 
uttal av /ɛ:/, och vid något tillfälle ”tjockt l”.  

Uppsala (30 %) är den vanligaste gissningen för Sala2, och därefter varie-
rar lokaliseringarna en hel del. Intressant är att också denna röst av mycket 
få antas komma från Stockholm.  
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7.4.1.5 Bedömningar av rösterna från Östervåla 
Ingen av rösterna från Östervåla identifieras av en majoritet av eleverna som 
hemmahörande i det egna området. Eleverna tycks inte heller uppfatta att de 
har samma ursprung.  

Tabell 17. Lokalisering för Våla1. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla 

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 2 % 2 % 8 % 2 % 10 % 18 % 18 % 16 % 8 % 10 % 6 % 

Våla1 talar på ett ganska karaktäristiskt sätt, som vid ett första intryck låter 
förhållandevis dialektalt i jämförelse med de andra rösterna i materialet. 
Trots det är det ändå svårt att visa på konkreta dialektdrag i hans språk. Det 
finns en allmän tendens att Våla1 har en prosodi som för mina öron låter 
ospecificerat dialektal, och han använder också vid något tillfälle ett uttal av 
sje-ljud som låter delvis norrländskt. Det enda helt entydigt dialektala som 
framkommer i utdraget är dock preteritumformen böt (byta). Röstprovet 
utmärker sig också delvis genom att innehålla betydligt kortare meningar, en 
del plötsliga interjektioner och liknande. Att röstprovet på detta sätt skiljer 
sig från de övriga har förmodligen betydelse för hur rösten har bedömts i 
allmänhet. 

Endast 8 % av eleverna identifierar Våla1 som Östervålabo medan 20 % 
identifierar honom som boende på någon av de tre orterna i undersöknings-
området (dock kan man lägga märke till att endast en person gissat på 
Tärnsjö). I stället verkar rösten av de flesta uppfattas som en person norri-
från, 36 % menar att personen är från antingen Tierp eller Gävle. Hela 24 %, 
alltså fler än de som tror på det egna området, anser att rösten kommer 
västerifrån. Uppenbart är att rösten i alla fall inte placeras söderut.  

Tabell 18. Lokalisering för Våla2. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla 

Tärn 
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 20 % 2 % 2 % 6 % 6 % 10 % 10 % 20 % 10 % 8 % 4 % 

Våla2 använder efter min bedömning inte några dialektala eller annars 
anmärkningsvärda varianter i det uppspelade utdraget.  

Endast 4 % av deltagarna gissar att Våla2 kommer från Östervåla, och 
slås de tre orterna samman gissar 16 % på någon av de tre orterna i under-
sökningsområdet. Gissningarna är relativt spridda över de andra orterna, 
dock med endast en gissning på Stockholm. Uppsala och Sala är de vanlig-
aste gissningarna med 20 % vardera. 
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7.4.1.6 Bedömningar av rösterna från Harbo 
Gemensamt för båda rösterna från Harbo är att mycket få placerat rösten på 
rätt ort, endast 4 % vardera (två personer). 

Tabell 19. Lokalisering för Harbo1. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö

Har 
bo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 8 % 2 % 4 % 14 % 4 % 14 % 10 % 14 % 10 % 12 % 6 % 

Harbo1 använder inte några tydliga dialektala markörer i uppspelningen, 
förutom möjligen något prosodiskt. I övrigt använder han också lär vid ett 
tillfälle.  

22 % av eleverna tror att Harbo1 kommer från det egna området (de flesta 
gissar dock på Tärnsjö). Fler (24 %) tror att rösten kommer antingen från 
Västmanland (Sala och Västerås) eller norr om det egna området (Gävle och 
Tierp). Färre (10 %) lokaliserar rösten söderut (Uppsala och Stockholm). 
Sammantaget förefaller Harbo1 svårplacerad.  

Tabell 20. Lokalisering för Harbo2. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn 
sjö

Har 
bo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 18 % 16 % 18 % 12 % 4 % − 8 % 6 % 8 % 4 % 6 % 

Harbo2 använder inte några för mig tydliga dialektala varianter i sitt språk. 
Det enda som kan noteras är att hans röst är utpräglat knarrig.  

Harbo2 identifieras av merparten som antingen från det egna området 
(34 %) eller söderifrån (Uppsala och Stockholm, 34 %). Övriga alternativ 
används bara av ett fåtal.  

7.4.1.7 Bedömningar av rösterna från Tärnsjö 
Rösterna från Tärnsjö antas av de flesta komma antingen från det egna om-
rådet eller norrifrån, och relativt få tror att rösterna kommer söderifrån. 

Tabell 21. Lokalisering för Tärnsjö1. 

Ort 
Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn-
sjö Harbo Tierp Gävle Sala 

Väs 
terås

Enkö
ping

Ej 
svar 

 8 % 4 % 16 % 10 % 8 % 14 % 8 % 8 % 10 % 8 % 6 % 

Tärnsjö1 använder inga tydliga dialektala varianter. Vid ett tillfälle låter tala-
ren för mina öron prosodiskt norrländsk, men detta är inget genomgående.  

Bara 10 % av eleverna tror att Tärnsjö1 kommer från Tärnsjö, men 34 % 
lokaliserar rösten till närområdet. 12 % tror att rösten kommer från söder om 
det egna området, 22 % tror att den kommer norrifrån. 18 % placerar rösten i 
Västmanland.  
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Tabell 22. Lokalisering för Tärnsjö2. 

Ort Upp 
sala 

Stock
holm

Öster
våla

Tärn-
sjö Harbo Tierp Gävle Sala Väs 

terås
Enkö
ping

Ej 
svar 

 4 % 8 % 10 % 6 % 6 % 10 % 32 % 4 % 8 % 6 % 6 % 

Tärnsjö2 framstår som en av de mer dialektala rösterna i materialet. Rösten 
använder relativt genomgående ”tjocka l”, och har också en del prosodiska 
drag som framstår som dialektala.  

Endast 6 % av deltagarna gissar att rösten kommer från Tärnsjö och 22 % 
tror att rösten är från det egna området. Hela 42 % menar att rösten kommer 
från trakten norr om det egna området (Gävle och Tierp), där Gävle anges av 
32 % av deltagarna. Vardera 12 % lokaliserar rösten till antingen Stockholm-
Uppsalaområdet eller Västmanland.  

7.4.2 Tendenser i hur rösterna lokaliseras 
Utgångspunkten för lokaliseringsuppgiften var att det genom den skulle vara 
möjligt att visa på eventuella uppfattade regionala varieteter, om sådana 
finns. Resultaten pekar dock inte på att deltagarna i någon större utsträck-
ning urskiljer några sådana. Allmänt sett har eleverna i testet påtagligt svårt 
att lokalisera rösterna, något som också varit tydligt i flera tidigare 
undersökningar (jfr avsnitt 2.4.2.5). De känner heller inte i någon större 
utsträckning igen röster från undersökningsområdet. På sin höjd uppfattar 
man rösterna som typiska för hela regionen, då de placeras både norr, väster 
och söder om undersökningsområdet, oberoende av bostadsort. 

Ett undantag finns dock. Enligt min mening utmärker sig Stockholm i och 
med att många av eleverna faktiskt kunnat identifiera rösterna därifrån som 
att de kommer från söder om det egna området, alltså från Stockholm eller 
Uppsala. Jag menar därmed att man kan argumentera för att de elever som 
deltagit som lyssnare i testet har en tendens att perceptuellt urskilja en sydlig 
varietet i regionen, ett sätt att tala som också en av rösterna från Uppsala 
(Uppsala2) verkar tillskrivas (även han placeras av deltagarna ofta i just 
Stockholm). En möjlighet är att denna eventuella sydliga varietet helt asso-
cieras med Stockholm och av nödvändighet därför har språkliga drag som är 
registrerade som just stockholmska. Dessa tre röster (Stockholm1, 
Stockholm2 och Uppsala2) är de enda tre röster som har frikativa /i/-ljud, en 
variant som associeras med huvudstaden (se avsnitt 7.3.2). Att det finns en 
föreställning om en särskild stockholmsvarietet antyds också av att 
Stockholm mer sällan föreslås som hemort för röster med annat ursprung. 
Också detta kan tyda på att testdeltagarna har en mer utpräglad förståelse av 
hur stockholmska låter jämfört med de andra platserna.  

De röster som av de flesta lokaliseras till väster om det egna området sak-
nar i princip alla uppenbara dialektala varianter i sitt språk. Undantaget är 
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Sala1, som vid något tillfälle har en prosodi som för mina öron låter närmast 
som dalmål. De röstprov som av de flesta placeras i det egna området inne-
håller också de ytterst få dialektdrag, framför allt handlar det om betoning 
vid ett tillfälle (Tärnsjö1). 

När man i stället ser på de röster som placeras norr om det egna området 
framträder ett relativt tydligt mönster. Här hamnar nämligen de tre röster 
som har varianter i sitt språk som allmänt kan associeras till dialekt snarare 
än standardspråk (Tärnsjö2, Våla1 och Gävle1). Det handlar framför allt om 
”tjockt l”, men röstproven ger också allmänt ett mer dialektalt intryck. I öv-
rigt finns inte hos någon av dessa röster dialektdrag som direkt tyder på att 
rösten bör placeras norr om det egna området. Det verkar med andra ord som 
att ”dialektalitet” i största allmänhet associeras med norr. Märk dock att även 
Harbo1 av många placeras norr om det egna området. Hos den talaren är det 
dialektala intrycket betydligt mer nedtonat.  

I figur 15 nedan presenteras resultatet på ett lite annat sätt. Den bygger på 
data där gissningar inom det egna området (alltså där deltagarna lokaliserat 
rösten till antingen Harbo, Tärnsjö eller Östervåla) tagits bort (se tabell 9‒
22). Av de återstående gissningarna har jag slagit ihop gissningar på orter 
norr om det egna området (Gävle och Tierp), väster om det egna området 
(Sala och Västerås) samt söder om det egna området (Uppsala och 
Stockholm). På detta sätt framträder eventuella mönster i hur rösterna upp-
fattas med det egna området som utgångspunkt. Figuren är producerad med 
hjälp av kalkylarket TRI-PLOT (Graham & Midgley 2000). Rösterna be-
tecknas med begynnelsebokstaven i ortnamnet samt röstens nummer (1 eller 
2) enligt redovisningen ovan. Förkortningen ”Sa” ska uttydas Sala. För att 
figuren ska vara mer överskådlig anges inte vilken röst som placerats var, i 
stället förbinds röster med samma hemort med ett streck.  

När gissningar på det egna området inte redovisas utan rösterna i stället 
endast relateras till väderstreck framgår att rösterna upplevs som relativt 
olika varandra. I princip framträder tre mer eller mindre distinkta grupper, 
som i figuren skiljs åt av gråa streck. En grupp placeras i norr (Våla1, 
Tärnsjö2 och Gävle1), en grupp i söder (Stockholm2, Sala2, Harbo2, 
Uppsala2 och Stockholm1) och en grupp placeras i mitten med oklar väder-
streckskoppling (Harbo1, Tärnsjö1, Våla2, Uppsala1, Sala1, Gävle2). Det 
kan konstateras att ingen av de röster som faktiskt kommer söderifrån place-
ras i norr och att ingen av rösterna som faktiskt kommer norrifrån hamnar i 
söder.  
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Figur 15. Lokaliseringar av rösterna i förhållande till norr, söder och väster om det 
egna området. 

Det måste betonas att figuren förenklar resultatet. Detta är framför allt fallet 
med de gissningar som här slagits ihop till röster söder om det egna området, 
Uppsala och Stockholm. Till skillnad från de andra väderstrecken represen-
teras dessa orter i undersökningen av två par röster, men föreställningen om 
hur röster från dessa båda orter låter verkar inte vara densamma. Ett tydligt 
exempel är rösten Sala2, som hamnar relativt långt till söder i figuren. Detta 
handlar dock i princip endast om gissningar på Uppsala. Stockholm och 
Uppsala verkar därmed inte vara helt utbytbara för deltagarna (dock har 
Stockholm1 ungefär 36 % gissningar på Uppsala). Man kan tänka sig att 
detta beror på att Sala2 saknar de språkliga drag som krävs för att associeras 
till just Stockholm, men att rösten ändå låter ”söderut”.  

Något som också försvinner med denna illustrationsteknik är hur frekvent 
deltagarna faktiskt gissat i något av dessa väderstreck. I materialet sticker 
Uppsala2 och Stockholm1 ut genom betydligt fler gissningar på orter söder 
om undersökningsområdet än vad övriga röster fått eftersom få trott att dessa 
kommer från Harbo, Östervåla eller Tärnsjö. Det är alltså fler av deltagarna 
som känner sig övertygade om att dessa röster hör till ”S” än beträffande de 
andra rösterna.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det tydliga mönster som av-
tecknar sig i figuren är att båda rösterna från Stockholm också av de flesta 
verkar identifieras som röster från söder om det egna området. I övrigt är det 
snarast påfallande hur röster från samma ort lokaliseras så olika, ett resultat 
jag i denna region inte betraktar som överraskande.  
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7.5 Regionala stereotyper 
I detta avsnitt presenteras resultatet av det masktest som genomfördes bland 
högstadieungdomarna i åk 9. Testets syfte var att undersöka huruvida röster 
från olika orter i regionen värderas olika utifrån ett antal adjektivskalor (se 
3.3.3). Om röster från samma ort skattas på ett likartat sätt kan detta tolkas 
som att eleverna under testet associerat till regionala stereotyper, något Agha 
(2003) beskriver som typiskt för ett register. Resultatet bygger på samtliga 
svar som inte omedelbart kunnat räknas bort på grund av att de varit uppen-
bart oseriösa. Sammanlagt handlar det om 43 deltagare.  

För att undersöka om rösterna bedöms olika har jag använt mig av hierar-
kisk klusteranalys med Ward’s method i programmet SPSS. Man skulle 
hypotetiskt ha kunnat vänta sig antingen att röster som kommer från samma 
ort eller väderstreck värderas likartat, eller att röster som deltagarna upp-
fattar kommer från samma ort eller väderstreck får en snarlik bedömning. 
Det skulle tala för att rösternas talspråk är avgörande för hur de värderas 
med hjälp av adjektivskalorna.  

Analysen bygger på medelvärden av deltagarnas svar och redovisas i ett 
dendrogram i figur 16. Den första kolumnen innehåller den vanligaste lokali-
seringen, uttryckt i väderstreck från undersökningsområdet (S: söder om, N: 
norr om, V: väster om och E: egna området, se avsnitt 7.4.1). I nästa kolumn 
finns rösten, uttryckt på samma sätt som tidigare. Siffran mellan denna ko-
lumn och dendrogrammet är den ordning rösterna spelades upp i för 
eleverna. Rösten ”Tärnsjö1” uppfattades alltså av flest elever som hemma-
hörande i det egna området (E) och spelades upp som röst nr 4.  

Figur 16. Resultat av masktestet, åk 9. 

I figuren visas hur värderingen av rösterna kan delas in i två tydliga kluster. 
Ur figuren kan utläsas att de uppspelade rösterna inte förefaller värderas 
olika på adjektivskalorna utifrån deras faktiska ursprung. I båda klustren 
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finns röster från både norr och söder, väster och det egna området. Om man i 
stället ser till hur rösterna lokaliserats av deltagarna (utfallet av det tidigare 
redovisade lokaliseringstestet, avsnitt 7.4) blir resultatet detsamma, inte hel-
ler detta verkar vara det som avgjort hur rösterna grupperats. Det tycks med 
andra ord inte finnas någon relation mellan klusteranalysen och rösternas 
verkliga eller antagna hemvist i geografin. 

En tolkning av detta resultat är att de språkliga skillnader som finns i regi-
onen och mellan de representerade orterna inte är tillräckligt stora för att det 
ska ge utslag i fråga om hur rösterna värderas utifrån de egenskaper detta test 
mäter. I tidigare undersökningar (Kristiansen 2009:171, jfr Agha 2003:240) 
har ett tydligt resultat varit att standardspråksnära röster värderats positivt 
för vissa typer av adjektiv och dialektfärgade för andra. Att några sådana 
mönster inte kan ses i detta material kan betyda att den svenska standard-
språksnormen är så pass tillåtande att ingen av rösterna uppfattas som till-
räckligt avvikande i fråga om standardspråklighet.  

Ytterligare en möjlighet vore att rösterna värderats olika beroende på när i 
testet de spelades upp, till exempel om deltagarna tröttnat mot slutet eller om 
de i början inte var helt säkra på vad de förväntades göra. Man kan lägga 
märke till att de röster som räknas till det mindre klustret spelades upp som 
röst 1, 2, 13 och 14, det vill säga de båda första och de båda sista rösterna i 
testet. Eftersom de värderats likartat är det dock oklart hur detta samtidigt 
skulle kunna vara ett resultat av både ovana och trötthet, men är förstås ändå 
en möjlig förklaring till hur resultatet ser ut. 

I tidigare undersökningar har det också tryckts på att man inte kan räkna 
med att värderingen av en anonym röst har samband med talarens dialekt om 
den som gör värderingen inte har förmåga eller möjlighet att placera rösten 
geografiskt. Detta var som tidigare visats (se avsnitt 7.4) ingenting som del-
tagarna kunde göra med någon större precision. I denna undersökning kan 
man därför inte hävda att masktestet mätte attityder till talarnas dialekt.  

Masktestet inkluderades från början i undersökningen eftersom det tidi-
gare visat sig vara ett kraftfullt sätt att undersöka varieteters status, särskilt i 
förhållande till det som uppfattas som standardspråk. En förutsättning för att 
detta ska låta sig göras är dock att det också finns regionala stereotyper att 
bedöma rösterna utifrån. Att röster från olika delar av regionen i detta test 
bedöms mycket likartat tyder på att man inte kan räkna med stereotyper om-
kring talare från dessa olika delar av regionen. Detta stöder också tolkningen 
att skillnaderna i regionen är så små att de möjliga stereotyper som finns att 
tillgå (stockholmare och norrlänningar är förmodligen de mest uppenbara, 
men man skulle också kunna fundera kring stereotyper kring landsortsbor, 
”lantisar”) inte aktiverades när eleverna lyssnade på röstproven. För att 
sådana stereotyper ska aktiveras krävs att det i språkproven finns språkdrag 
vars sociala betydelse på andra eller tredje indexikalitetsnivån förknippas 
med dem. Som jag visade i 7.4.1, är röstproven inte påtagligt dialektala.  
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7.6 Sammanfattning 
I kapitlet har jag visat hur deltagarna i gruppintervjuerna och elever i åk 9 
avgränsar sitt eget talspråk geografiskt på olika sätt. Elever med relativt sett 
mindre lokal anknytning genom föräldrar uppväxta utanför undersöknings-
området har en tendens att räkna med ett större dialektområde, inte sällan 
inkluderande Stockholm. De vars föräldrar är från någon av de tre orterna ser 
ett mindre område som den naturliga dialektenheten. Ungdomarna från 
Harbo och Tärnsjö räknar generellt med ett större geografiskt område än de 
från Östervåla, som avgränsar mest lokalt. Deltagarna i gruppintervjuerna 
avgränsar delvis annorlunda, men deltagarna från Harbo är mer orienterade 
mot Uppsala än de övriga. Tärnsjöborna i gruppintervjuerna utmärkte sig 
delvis genom att räkna med mer begränsad geografisk utbredning än de 
andra.  

Därefter presenterades resultatet av det lokaliseringstest som genomfördes 
i åk 9. Röster från regionen var överlag svåra att lokalisera. Två tendenser 
kan lyftas fram; förekomst av frikativt (”surrande”) uttal av /i/ uppmuntrar 
till lokaliseringar söder om det egna området, medan förekomst av drag som 
kan förknippas med traditionell dialekt ofta resulterar i att rösten placeras 
norr om undersökningsområdet. Detta indikerar att föreställningar om en 
nordlig och sydlig varietet är en realitet i regionen, trots att de inte går att 
påvisa i masktestet där inga tydliga mönster framkom. 
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8 Dialekt och standardspråk 

I avhandlingens sista resultatkapitel är min avsikt att behandla synen på 
standardspråk och dialekt i ett större perspektiv än det lokala. Mer konkret 
ska kapitlet besvara den femte frågeställningen: Vad innebär begreppen dia-
lekt och standardspråk, och hur uppfattas förhållandet mellan dem på en 
plats där dialekten kan beskrivas som standardnära? Kapitlet utgår därmed 
inte enbart från uppfattningar om den egna dialekten och det egna området, 
utan innehåller också mer allmänna uppfattningar och värderingar om 
standardsvenska och dialekt och dialekttalande i hela det svenska språk-
området (vilket i praktiken för deltagarna framför allt betyder Sverige). 

Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. Det första ägnas åt dialekt så som del-
tagarna beskriver dialekt och dialekttalande i Sverige idag (8.1) och det 
andra åt standardspråket (8.2). Många teman ligger dock någonstans där-
emellan, till exempel frågor om språklig korrekthet. Kapitlet bygger framför 
allt på gruppintervjuerna, men innehåller också resultat från dialektrangord-
ningstestet och en standardbedömning av röster från regionen, som genom-
fördes i åk 9 (se avsnitt 3.3.4 och 3.3.5).  

8.1 Uppfattningar om dialekt idag 
Fokus i detta avsnitt ligger på att beskriva hur deltagarna i gruppintervjuerna 
ser på dialekt i samhället idag och hur de uppfattar dialekternas roll i sam-
hället. Vad är dialekt, och var talas det dialekt? I slutet av avsnittet behandlar 
jag också de värderingar av registrerade dialekter i Sverige som kommer 
fram i intervjuerna. 

Det är påtagligt att de olika åldersgrupperna har relativt olika sätt att se på 
dialekt. För de yngsta verkar ämnet engagera främst när samtalet kretsar 
kring hur man själv påverkas språkligt av andras dialekt och när det handlar 
om ”landskapsdialekter”, vilka man utan större svårighet uttrycker sig värde-
rande om. Detta är förstås en tydlig indikation på att dialekttalande inte upp-
levs relevant i vardagen på samma sätt för ungdomarna som för de vuxna, 
som många gånger talar om också helt andra aspekter.  
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8.1.1 Vad är dialekt? 
Hur resonerar deltagarna i gruppintervjuerna om vad dialekt innebär? I de 
flesta grupperna förknippas dialekt framför allt med andra områden än det 
egna. I dialektbegreppets kärna verkar dock ligga en relativt enkel och rätt-
fram förståelse av dialekt som språk som varierar beroende på var det talas 
(jfr Wikner 2014:129‒130). I exempel 123 uttrycks detta i V15 som ”Hur 
man låter när man pratar” (rad 3), och är ett direkt svar på min fråga. Lik-
nande formuleringar förekommer i flera av intervjuerna. Varieteter som för-
knippas med städer, som till exempel stockholmska, räknas också utan vi-
dare kommentarer som dialekt.  

Exempel 123. Hur man låter när man pratar (V15). 

1 J: […] Först så undrar jag om man säger dialekt vad om  
2   ni använde ordet dialekt vad skulle ni mena med det?  
3 ?: Hur man låter när man pratar 
4 ?: Ja på olika ställen 
5 J: Vad är urtyp vilken typ av språk tänker ni på? 
6 ?: Jag tänker på typ skånskan 
7 J: Mm 
8 ?: Eller typ så här norrländska 
9 J: Mm. Tycker ni att man pratar dialekt i Stockholm? 
10 ?: Nja 
11 ?: Ja 
12 ?: Alltså så här det finns ju eller typ så här dom som är  
13   äldre och bor i Stockholm dom pratar ju mer typ så här  
14   än dom yngre(?) 
15 ?: Om man tänker på hur dom betonar vissa ord eller så  
16   här annorlunda liksom 
17 ?: Dom säger typ i i 
18 ?: Ja precis och 

På det stora hela verkar deltagarna vara relativt överens om vad dialekt är, 
nämligen när det märks på språket varifrån man kommer. Deltagarna tycks 
med andra ord utgå ifrån dialekt som strikt geografisk variation. Ingen näm-
ner att en dialekt måste ha tradition och historia, däremot nämns ”gottsunda-
målet” och flera ungdomsspråkliga drag kan tas upp som exempel på 
stockholmsdialekt. Det vetenskapliga sättet att se på dialekt är ofta mer 
komplicerat (se avsnitt 1.2.1). 

I ungdomsgruppen från Tärnsjö uttrycks en något annan syn på vad dia-
lekt innebär, där det snarare verkar innebära ”när man pratar annorlunda än 
en själv kanske” (Terese, T15). Detta sätt att definiera dialekt har, till skill-
nad från de andra exemplen, det egna språket som utgångspunkt och dialekt 
är det som avviker från detta på något sätt (jfr avsnitt 2.4.2.4).  

Ofta tar deltagarna upp enskilda ”landskapsdialekter” eller det mer om-
fattande ”norrländska” som typiska representanter för dialekter. Dialekt-
begreppet kan därmed också sägas vara förknippat med administrativa grän-
ser som inte omedelbart har med språkliga skillnader att göra (se avsnitt 
2.4.2.1). När man talar om dialekter i områden närmare undersöknings-
orterna förekommer dock andra typer av indelningar, som också kan moti-
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veras språkligt. Det handlar i de fallen om bergslagsmål och sådana som 
symboliseras av en stad, till exempel Enköping eller Örebro. De senare ska 
förmodligen ändå inte förstås som avgränsade stadsmål (se exempel 124).  

Exempel 124. Man kan höra var man kommer ifrån (H40). 

1 J: Om man säger dialekt vad tycker ni att dialekt är för  
2   någonting? 
3 Harald: Avrundning av orden eller vad man ska säga 
4 Håkan: Mm 
5 Helen: Man kan höra var man kommer ifrån eller dalmål och  
6   sånt eller Skåne då tänker man ju på vad man hör dom  
7   säger 
8 Håkan: Men man hör en Enköpingsbo hör man ju direkt 
9 Harald: Mm 
10 Helen: Ja det gör man ja det kanske man gör också ja 
11 Håkan: Dom har ju en speciell betoning har jag jobbat med 
12 Harald: Och Örebro också 
13 Håkan: Ja men dom har ju mer åt det hållet sant sant 
14 Helen: Jo men visst först så lyssnar man och funderar var  
15   kommer den där ifrån, man är ute så det är precis som  
16   att  

Att deltagarna själva inte upplever sig som särskilt lätta att lokalisera utifrån 
dialekten gör att flera av dem på olika sätt uttrycker att dialekten i det egna 
området inte är prototypisk dialekt. I sekvensen ovan framkommer också hur 
en av dialektens funktioner är att just lokalisera talaren (Helen, rad 14‒16). 
Något liknande är Volmar (V40) inne på i exempel 125, där han berättar om 
hur han upplever andra dialekter som mer tydligt dialektala än det egna tal-
språket.  

Exempel 125. Man har ju sällan fått reaktioner (H40). 

1 Volmar: Jo men det är. Men man säger många som hör ja om man  
2   säger vi då, ja man kan ju höra var folk är ifrån,  
3   alltså är från Norrköping och ja men Örebro är väl  
4   speciellt men man har ju sällan fått reaktioner om att  
5   ja det är väl när man får påpekanden på ord men det är  
6   som ingenting, ja men du kommer därifrån 

Att den egna dialekten inte betraktas som prototypisk dialekt ska möjligen 
förstås som ett sätt att beskriva den som standardnära, eller åtminstone neu-
tral. Detta innebär på sätt och vis också att den egna dialekten, som av andra 
inte enkelt kan lokaliseras, saknar en viktig funktion som dialekt brukar fylla 
i samtal med okända. 

Något som utmärker de äldsta deltagarna är ett stort fokus på dialekternas 
lexikon, inte bara när det gäller lokal dialekt (jfr avsnitt 6.2.1.4) utan också 
generellt. Många gånger fick jag intrycket att man menade att dialekten i 
princip består av ord som skiljer sig från standardspråket. Detta intresse för 
de dialektala orden framkom i flera olika sammanhang och i samtliga inter-
vjuer med äldre deltagare. Till exempel använder Holger (H65) uttrycket 
”gamla ord” som synonym för ”gammelsvenska” (i intervjun använt med 
betydelsen dialekt på den egna orten omkring sekelskiftet 1900). I en 
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diskussion om hur dialekten på den egna orten förändrats vände han sig 
också direkt till mig som utflyttare och bad att få veta vilka ord jag tyckte 
hade förändrats sedan jag bodde på orten. Idén om orden som främsta känne-
märke för lokalspråk uttrycks också av Tyra (exempel 126).  

Exempel 126. Många olika ord (T65). 

1 J: Vad tycker ni är skillnaden mellan rikssvenska och  
2   dialekt? 
3 Tekla: Ja det är tonvikten på orden förstås 
4 Tyra: Och så är det nog många olika ord 
5 Tekla: Jaa 
6 Tyra: Som är anknutna till bygden 

När jag frågar efter skillnaden mellan rikssvenska och dialekt är det första 
Tekla tänker på ”tonvikten på orden” (rad 3), vilket förmodligen handlar om 
uttal eller prosodi. För Tyra är dock lexikala skillnader det hon först tänker 
på, då hon för fram att det är ”många olika ord” (rad 4) som skiljer, särskilt 
sådana som är ”anknutna till bygden” (rad 6). I praktiken är det svårt att 
tänka sig vilka ord, förutom lokala ortnamn, som är just specifikt knutna till 
hemorten. I stället är det möjligt att det handlar om sådant som man asso-
cierar till bygden, som traditionella näringar och ord som har med äldre 
tiders bondesamhälle att göra. I det avseendet kan de äldres fokus på ord-
nivån kanske vara en sorts symbol för dialekten som kulturbärare och kultur-
arv. Också i V65 påträffas liknande uttryckssätt, då Valter talar om att dia-
lekten utmärker sig genom att ha ”näruttryck”.  

Något som också tas upp i V65 är att dialektens ord kan vara ”målande” 
och beskriva sådant som helt enkelt inte går att uttrycka på standardsvenska. 
I exempel 127 försöker Vera och Viola förklara för mig vad ett sådant ord 
skulle kunna vara.  

Exempel 127. Vi har ju boken där (V65). 

1 Vera: Men vissa uttryck som är väldigt målande på dialekt  
2   har, det kan man använda ibland, som inte finns. Just  
3   nu kommer jag inte på något, men det finns ord på  
4   dialekt som exakt beskriver någonting som inte finns i  
5   rikssvenska 
6 Viola: Ja vad ska det vara [Vera] 
7   (paus) 
8 J: Det är alltid svårt att komma på exempel men man vet  
9   precis att det. Det begär jag inte att ni ska kunna  
10   (skratt) 
11 Viola: Kommer inte på 
12 Valborg: Vi har ju boken där 

Den bok som Valborg refererar till (rad 12) är en sammanställning av dia-
lektala ord och uttryck som gjorts av Östervåla hembygdsförening, och som 
låg synlig en bit bort i rummet där intervjun genomfördes. Det intressanta 
här menar jag är hur Valborg verkar betrakta denna bok som en typ av dia-
lektalt facit där dialekten finns nedtecknad och dit man kan gå för att ta reda 
på hur det ska vara. När Viola och Vera har svårt att komma på ett exempel 
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erbjuder Valborg en sorts lösning på problemet genom att föreslå att de ska 
se efter i boken, som uppenbarligen uppfattas som standardiserande vad 
gäller att registrera dialekt på orten. Fysiska artefakter fungerar på så vis 
också standardiserande för vad dialekt är (Johnstone 2009). 

8.1.2 Var talas dialekt? 
I gruppintervjuerna förekommer ofta kommentarer om andra dialekt-
områden. Vilka platser är det som till skillnad från det egna området 
oproblematiskt associeras med dialekttalande av deltagarna? Jag menar att 
de dialektområden och ”landskapsdialekter” som ofta nämns av deltagarna 
kan tolkas som att dessa uppfattas som prototypiska för dialekt och dialekt-
talande. 

Jag tar här endast upp geografisk lokalisering, då inga andra faktorer vad 
gäller till exempel sammanhang, relation mellan samtalsdeltagarna, dimen-
sionen tal‒skrift, formalitetsnivå och liknande egentligen verkar spela någon 
roll för deltagarna (de är åtminstone inte så tydliga att de kunde beskrivas 
vid intervjutillfället). Antydan till mer sociala begränsningar i var dialekt kan 
talas finns dock i vissa av intervjuerna, där bland annat ungdomarna i Harbo 
säger att man inte talar på ett sätt som kan uppfattas som lantligt när man är 
Stockholm (exempel 35, rad 7‒9), och i T40 beskrivs hur en person som inte 
kan låta bli att prata dialekt i ett sammanhang som deltagarna tydligt marke-
rar att de uppfattar kräver en annan sorts språk (exempel 39, rad 12‒15). Vid 
direkta frågor om detta betonar de flesta dock att man ska och bör tala på sitt 
eget sätt i alla sammanhang. En delvis tvetydig inställning till dialektalt tal 
kan därför märkas, där ideologin och den faktiska uppfattningen om när och 
var dialekt kan användas inte helt överensstämmer med varandra. 

Det fysiska avståndet spelar stor roll för hur dialekten betraktas. De som 
bor långt från det egna området uppfattas ofta som mer dialekttalande än de 
som bor närmare. Det betyder att platser långt söderut (Skåne) och långt 
norrut (Norrland) och i viss mån västerut (Värmland) verkar uppfattas som 
prototypiska dialektområden. Det svenska språkområdets östra utkant med 
finlandssvenska tas inte upp i detta sammanhang, vilket möjligen indikerar 
att finlandssvenska inte ses som en svensk dialekt.  

I V15 uppehåller man sig en hel del vid skånska och talspråk i södra 
Sverige. Det är detta som nämns först då jag frågar efter områden som upp-
fattas som dialektala (se bland annat exempel 123, rad 6). Själva verkar ung-
domarna anta att detta har med avståndet att göra. I V15 tas just norrländska 
och skånska upp och omtalas som typiska dialekter, och de får ju också sä-
gas representera geografiska ytterligheter ur ett mellansvenskt perspektiv 
(även om norrländskan inte är så långt borta i praktiken). I exempel 128 kan 
man se hur deltagarna resonerar om att det geografiska och språkliga avstån-
det hänger ihop. På rad 1‒2 konstateras att ju längre bort från det egna om-
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rådet ”man kommer ju mer lägger man ju märke till det” och på rad 4 kopp-
las detta ihop med ”de här skåningarna”.  

Exempel 128. Ju längre härifrån man kommer (V15). 

1 ?: Det känns ju så ju längre härifrån man kommer ju mer  
2   lägger man ju märkte till det 
3 J: Jo så är det ju absolut  
4 ?: Så ja ja det är dom här skåningarna och sådana för det  
5   tänker man ju väldigt mycket på liksom 
6 ?: Ja 

Utifrån en diskussion om förståelighet tar deltagarna i H40 upp ett antal dia-
lektområden som de menar är speciella eftersom språket där skiljer sig så 
mycket från deras eget talspråk att det är svårt att förstå (exempel 129). Pre-
cis som de yngre i V15 kommer dessa deltagare in på skånskan (rad 18). 
Mest förknippat med förståelighet verkar dock dalmål vara (rad 3‒11). 
Andra platser, förutom Dalarna, som nämns som utpräglade dialektområden 
är gränsen mellan Värmland och Norge men också småländska. 

Exempel 129. Där finns ju mål som inte är förståeliga (H40). 

1 Hillevi: Jag tycker att det är kul med dialekter dessutom att  
2   det jag tycker det är synd om dom försvinner 
3 Helen: Mm mm jo visst är det det vi dalmål så där vi kan inte 
4 Håkan: Jo men där finns ju mål som inte är förståeliga 
5 Helen: Nej visst absolut är det det 
6 Håkan:  [BEKANTA] har stuga uppe i [UTPRÄGLAT DIALEKTOMRÅDE I  
7   DALARNA] där går det inte  
8 Harald: Nej 
9 Helen: Nej 
10 J: Ja 
11 Håkan:  Dom har ett sådant där riktigt speciellt mål 
12 Harald: Och lika Värmland jag har åkt igenom Karbo(?) någon  
13   gång och skulle in och handla, jag fattade ingenting  
14   det är en blandning mellan värmländska och norska 
15 J: Ja 
16 Harald: Ja det 
17 Håkan: Men riktig småländska kan också vara svårt 
18 Helen: Och skånska med dialekten i Skåne dom är så 

Att dialekter långt borta kan vara svåra att förstå upplevs på sätt och vis som 
naturligt. Därmed utgör dialekterna i Övre Dalarna något av ett undantag – 
de är så nära men låter ändå så annorlunda. Att detta talar emot intrycket att 
dialekt blir svårare att förstå ju längre bort man befinner sig, uppmärk-
sammas i exempel 130.  

Exempel 130. Man behöver inte åka så många mil (V65). 

1 Viola:  Konstigt att man inte behöver åka så många mil förrän  
2   man inte förstår ett dugg 
3 Vera: Vad tänker du på då 
4 Viola: Uppåt Dalarna 
5 Vilgot: Dalarna 
6 Vera: Dalmål, det är väl den trevligaste dialekten som finns 
7 Viola: Jo om man förstår vad dom säger 
8 Vera: Ja om man kommer uppåt Älvdalen förstår man ju  
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9   ingenting men  
10 Viola: Jag var [UTANFÖR MORA] i somras, och ja dom pratade ju  
11   normalt med mig om jag säger så men sinsemellan ja 
12 Vera: Det går så fort vet du 
13 Viola: Ja jag det var inte mycket jag förstod. Och jag menar  
14   det är bara en två tre timmars bilresa, det är ju  
15   märkligt hur det har kunnat 
16 Valborg: Att det lever kvar ja 
17 Viola: Ja 
18 J: Ja för det ju lika nära för dom att åka ner 
19 Valborg: Men det måste ju betyda att ungdomarna också anammar  
20   det där, dialekten då 
21 Vera: Jo men det gör dom, det hör man när dom intervjuar  
22   folk på TV om dom kommer från Dalarna faktiskt  
23   dialekten så 
24 Viola: Det kanske är viss status i dialekter 
25 Valter: Det har ju förändrats på senare tid. När vi var ja ska  
26   vi säga tjugo-trettio år då för när vi gick i skolan  
27   då fick man inte prata dialekt nästan. Så det har ju  
28   blivit mera fritt nu då  

Att dialekten i Älvdalen kan vara svår att förstå uppmärksammas först av 
Vera (”uppåt Älvdalen förstår man ju ingenting”, rad 8‒9). Tillsammans 
med Viola konstaterar hon sedan (rad 12‒15) att det är märkligt, eftersom 
det ”är bara en två tre timmars bilresa” bort. I utdraget tar Valborg (rad 19‒
20) också upp att även ungdomarna i dessa svårförståeliga dialektområden 
talar och förstår dialekt. Detta leder till att deltagarna sluter sig till att det 
numera finns en ”viss status i dialekter” (Viola, rad 24), något man inte 
minns från sin egen ungdom och som man inte heller idag verkar koppla 
samman med det egna området.  

Just älvdalsmål verkar ha en speciellt framträdande ställning som proto-
typiskt svårförståelig dialekt, på samma sätt som dialekten där har en spe-
ciell glans också för dialektologer. Älvdalen nämns i flera intervjuer och kan 
tveklöst betraktas som en av de mest registrerade lokala dialekterna i 
Sverige. Jag menar att Älvdalens starka position som dialektområde i del-
tagarnas medvetande stöds av medierapportering om dialekten där (se avsnitt 
2.2). 

Dialekt förknippas generellt med landsbygd och traditionella landsbygds-
yrken vilket visas av att det i flera intervjuer refereras till dialekt som ”bond-
snack” (Tomas, T40) och liknande. Att just bönder uppfattas som typiska 
dialekttalare framkommer i flera av intervjuerna, men betonas inte särskilt av 
deltagarna. Jag menar att detta skulle kunna tyda på att deltagarna på sätt och 
vis beskriver en stereotyp dialekttalare generellt, som förknippas med lands-
bygd. I H15 anses det självklart att de som bor utanför Harbo kan förväntas 
prata mer dialektalt än de som bor i tätorten. Eftersom man uppfattar att det 
finns mer landsbygd i Harbo än i Östervåla anförs detta som argument för att 
det talas mer dialekt i Harbo (liksom i Tärnsjö). 

Dialekten begränsar sig inte till att variera mellan tätort och landsbygd. I 
H40 tar Håkan upp ”gottsundamålet” som exempel på hur dialekten kan 
skilja sig också inom en tätort (här Uppsala). Det är troligt att det Håkan 
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talar om är det som inom språkvetenskapen kallas multietniskt ungdoms-
språk, och som brukar förknippas med urbana förorter som Gottsunda. Sam-
talet handlar i övrigt om mer traditionell dialekt och att Håkan också betrak-
tar detta ungdomsspråk som lokal dialekt stöds av att han talar om det som 
just ”gottsundamålet” (jfr figur 14).  

8.1.3 Sociala dialektnormer 
I gruppintervjuerna framkommer att man associerar dialekttalande inte bara 
med personer som bor på särskilda platser (som Skåne och Norrland) utan 
också med särskilda kategorier av talare. Det handlar på olika sätt om de 
som ackommoderar på ett anmärkningsvärt sätt; antingen tar efter andras 
dialekter, byter dialekt när de flyttar eller talar dialekt på felaktigt sätt. I detta 
avsnitt lyfter jag fram dessa teman, som jag menar tydliggör sociala normer 
genom att fokusera på när dialekt talas på ett sätt som märks, positivt eller 
negativt. Avsnittet innehåller uppgifter som deltagarna själva på olika sätt 
visat är viktiga för hur de ser på dialekttalande, och har inte efterfrågats di-
rekt av mig.  

8.1.3.1 Att lägga sig till med en ny dialekt 
Flera av de medelålders deltagarna beskriver i intervjuerna att man uppmärk-
sammat att de som flyttar till ett nytt dialektområde ibland börjar låta som 
någon därifrån. Att detta ämne aktualiseras främst av de medelålders kan 
sannolikt förklaras med att det är i denna åldersgrupp man har mer erfaren-
het av att vänner från orten flyttar till andra platser än man har i äldre och 
yngre generationer (jfr avsnitt 4.1.2). De är också i en ålder där detta händer 
just nu, och det kan därför antas vara aktuellt på ett annat sätt än för de äldre. 

Att man byter dialekt verkar i många fall betraktas som något naturligt. I 
exempel 131 talar Tomas inledningsvis om hur man hör att ”man är i 
Göteborg” när vänner som bott där kommer hem och hälsar på. Därefter tar 
Tony upp samma fenomen med någon som bott i Stockholm, och Tomas 
menar att han själv ”har en stockholmsdialekt” som han kan byta till. Hur 
lätt vissa har för att byta på detta sätt framhåller Tobias. Av Tobias tur fram-
går det också att detta uppenbarligen varit något som det talats om i sam-
hället (rad 12‒14). 

Exempel 131. Då hör man att man är i Göteborg (T40). 

1 Tomas: Man känner igen en del som har bott och pluggat i  
2   Göteborg eller bott där, dom har när dom kommer liksom  
3   ja då hör man att man är i Göteborg 
4 Tina: Ja 
5 Tomas: Det tycker jag 
6 Tony: [NAMN] tycker jag det hörs att han har bott i  
7   Stockholm 
8 Tina: Nu var det ett tag sedan jag träffade han 
9 Tony: Ja visst, det gör det ju 
10 Tomas: Jag har liksom någon stockholmsdialekt som jag kan  
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11   byta över till när jag är 
12 Tobias: [OHÖRBART] var det inte han som var till Stockholm en  
13   lördag och sedan pratade han stockholmska hela helgen  
14   sa dom, jag vet inte om det är sant. Då smittar det.  

Också i exempel 132 betonas hur snabbt dialektbytet kan gå, men i denna 
sekvens talar Vilhelm om en mer långvarig förändring hos en person som 
flyttat till Östervåla. I exemplet ifrågasätts dock att dialektbytet skulle vara 
så enkelt, och det konstateras att man är olika bra på att ta till sig nya språk-
vanor (rad 9‒15). I slutet av utdraget skymtar en mindre tillåtande inställning 
till dialektbyte, då Viktor medger att han reagerat på en bekants snabba an-
passning till göteborgska (”skärpning tyckte man”, rad 13). 

Exempel 132. Sådär fort kan det ju inte gå (V40). 

1 Vilhelm: Nej det är klart det blir ju annorlunda om man bor  
2   någon annanstans. Sedan är det otroligt för [EN  
3   BEKANT] då, hon är verkligen sådan som förändras  
4   jättesnabbt i dialekten 
5 J: Mm 
6 Vilhelm: Så när hon hade bott här i ett år och så åkte hem till  
7   sina föräldrar då då var det ju jätteskillnad 
8 Viveka: Mm 
9 Vilhelm: Men en del tar ju väldigt lång tid, så att jag tror  
10   att det är väldigt olika där också 
11 Viveka: Man är olika snabb att ta till sig ja 
12 Viktor: [NAMN] – också bodde i Göteborg och kom och var -  
13   snackade göteborgska liksom, skärpning tyckte man,  
14   sådär fort kan det ju inte gå 
15 Vivian: Det är jätteolika 

Det är intressant att lägga märke till att båda dessa exempel tar upp personer 
som lagt sig till med just ”göteborgska”. I exempel 131 verkar det till och 
med som om dialektbyte av Tomas (rad 1−3) upplevs som typiskt för just 
dem som flyttat till Göteborg. Det är tänkvärt att det gärna är Göteborg och 
Stockholm som man reagerat på i samband med bekanta som flyttat och 
kanske är det ingen slump att dessa städer samtidigt är störst i Sverige och 
kan tänkas fungera som normcentra. Men det kan också handla om någon 
som förändrat sig när personen flyttat till den egna orten. 

Ett speciellt fall av dialekttalande är de som talar sin egen dialekt trots att 
omgivningen förväntar sig språklig anpassning. I V40 diskuterar man vad 
det beror på att somliga aldrig verkar förändra sitt sätt att tala, trots att de 
kanske bott länge på sin nya bostadsort. Implicit ligger här en förväntan om 
att den som flyttat in också bör anpassa sig språkligt, och att det är anmärk-
ningsvärt när det inte händer. Exempel 133 nedan föregås av att gruppen 
diskuterar hur norrmän och svenskar talar engelska på olika sätt. De uttryck-
er förvåning över att man hör var en svensk kommer ifrån när den talar 
svenska men när samma person talar engelska hör man bara att den är 
svensk. Sekvensen är ett exempel på när dialekten i sig anses opassande, inte 
bara situationen i vilken den används.  
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Exempel 133. Där går ju aldrig dialekten ur (V40). 

1 Volmar: Och sedan om man tar en finne där går ju aldrig  
2   dialekten ur 
3 Viktor: Nej nej 
4 Volmar: Nej men det är olika hur mycket det sitter kvar för en  
5   del kan ju ha bott hela livet och ändå så första  
6   stavelsen så hör man att det är en finländare 
7 Viktor:  Ja men det är likadant, finländare som snackar  
8   engelska det funkar inte heller bra. Där hör man ju  
9   att det är en finne, många gånger i alla fall  
10 Vivian: Det är ju [OHÖRBART] måste vara väldigt annorlunda  
11   språkmelodi i deras 
12 Volmar: Ja ja 
13 Vivian: Det måste vara det för jag känner också folk som har  
14   bott jättelänge i Sverige som dom har en brytning helt  
15   klart 
16 Volmar: För generellt så måste det ju vara det att dom ja  
17   antingen är dom stolta över det eller så är det  
18   någonting svårt att bli av med 

I exemplet tas särskilt finländska invandrare i Sverige upp som exempel på 
personer som inte anpassar sig trots att de bott på sin nya bostadsort länge. 
Exemplet kompliceras förstås av att det inte är entydigt att det är finlands-
svenskar alla deltagarna avser. Distinktionen är för många svenskar inte 
känd. Rimligen har åtminstone Volmar finlandssvenskar i åtanke när han 
inleder sekvensen om finländares språkliga anpassning i Sverige med att 
uttryckligen tala om dialekt (rad 2). Varken följande turer eller den övriga 
kontexten ger mig några skäl att betvivla att han faktiskt talar om finlands-
svenska.  

I sekvensen syns hur deltagarna upplever det som problematiskt att tala 
dialekt i vissa sammanhang. Denna känsla uppstår inte bara när det handlar 
om dialekter som ligger långt från den egna, som i exemplet ovan, utan 
också bland annat i exempel 39 där en man från det egna området talade 
dialekt i fel sammanhang. 

De skäl som framförs till att dialekten bibehålls är här stolthet eller oför-
måga att förändras. Stolthet över dialekten ses som ett viktigt skäl till att 
människor fortsätter att tala dialekt också vid andra tillfällen i intervjuerna. 
Dialekt är därmed något deltagarna själva intimt förknippar med talarens 
bild av sig själv. 

8.1.3.2 Dialekt på rätt sätt 
Föreställningar om språklig korrekthet förekommer inte bara när det handlar 
om standardspråk (se avsnitt 2.4.2.4 och 8.2.1.1) utan också när det gäller 
dialekten. I mitt material talar man om dialekt i samband med korrekthet 
framför allt i den äldre gruppen i Tärnsjö. Det är möjligt att detta är särskilt 
aktuellt för just denna grupp då flera har erfarenhet av att personer som inte 
”kan” dialekten ändå försöker tala dialekt. Det är också värt att påminna om 
att deltagarna i denna grupp är de som själva har lättast att betrakta det språk 
de talar till vardags som dialekt. 
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Det korrekta i dialekten förefaller ofta ha förebilder i den dialekt som 
talats av äldre generationer. Så berättar Tekla om hur hon, när hon umgås 
med en släkting som inte bor på orten, anstränger sig för att tala riktigt nora-
mål. ”Ja just ja, så hette det, så var det. Då minns man sin fars tid” (Tekla). 
Jag menar att detta tydligt visar hur hon betraktar dialekten som korrekt och 
kanske också komplett vid ett tidigare skede (när hennes far levde). Det är 
också tydligt att det för henne innebär en ansträngning att återta detta sätt att 
tala dialekt, men att hon inte betraktar det som ogörligt. 

I exempel 134 samtalar gruppen om hur konstigt de tycker att det låter när 
någon som inte ”kan” dialekten ändå försöker. Teodor (rad 9) kommer tidigt 
in på att det inte låter ”äkta”, och Torgny föreslår att det har med ålder att 
göra – att äldre kan dialekten men att yngre inte behärskar den. Turid menar 
dock att det inte nödvändigtvis handlar om ålder, något hon också återkom-
mer till i slutet av utdraget.  

Exempel 134. Det låter inte äkta (T65). 

1 Turid: […] Men som dom som inte kan noramål då och ska  
2   Försöka prata noramål då, det låter ju väldigt  
3   konstigt 
4 Tekla: Ja det gör det 
5 Tyra: Verkligen 
6 J: Kan ni härma det, hur låter det när folk ska försöka  
7   prata noramål? 
8 Turid: Ja det låter inte som noramål, jag vet inte 
9 Teodor: Det låter inte äkta 
10 Turid: Ja, nej det gör inte det 
11 Torgny: Och det är väl yngre som försöker då kanske 
12 Turid: Ja det finns äldre med som försöker som inte kan det  
13   från början och det var ju en som sa där att ja  
14   engelska det kan jag lära mig men noramål det går inte 
15 Teodor: Ja men det ligger nog, det kan nog vara sant det, det  
16   tror jag nog 
17 J: Vad är det dom misslyckas med då, vad är det dom som  
18   dom inte får till? 
19 Turid: Ja det är uttalet 
20 Teodor: Uttalet ja 
21 Tyra: Och melodin på språket 
22 Teodor: Jaa 
23 Turid: [GÅR EJ ATT ÅTERGE DÅ TUREN GER INFORMATION OM  
24   ENSKILDA SOM GÅR ATT IDENTIFIERA] 
25 Tyra: [REPLIK TILL TURID] 
26 Turid: Det var mycket sådana där men, så dom lärde sig  
27   faktiskt dom, det var värre med dom som var äldre och  
28   inte kunde från början 
29 Tekla: Ja o ja, det är svårt där, dialekt 

 
Turids kommentar (rad 12−14) om att hon hört någon säga att engelska är 
lättare att lära sig än noramål kan kännas igen från andra sammanhang. Det 
är inte ovanligt att en svensk dialekt, också från den egna hemorten, anses 
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svårare att lära sig än ett främmande språk.37 Att det att lära sig tala dialekt 
på riktigt i vuxen ålder anses svårt kan därför sägas vara en allmänt före-
kommande uppfattning. 

Att vara från orten gör en därmed inte omedelbart till en legitim talare av 
dialekten. I exempel 43 berättar Tobias om hur han känner att han inte kan 
dialekten tillräckligt väl för att vara en sådan. Om egna försök att tala dia-
lektalt säger han att ”[…] det låter tillgjort” (rad 8) och detta förklarar han 
med att ”[…] man har inte noramålet själv tycker man” (rad 12). Min tolk-
ning är att dialektdrag på tredje indexikalitetsnivån ofta indexerar både lokal 
tillhörighet och autenticitet, kanske också kunskap om ortens tradition. Som 
en följd av det kan det låta tillgjort att använda dialekt när talaren inte upp-
fattar sig leva upp till förväntningarna, eller lyssnaren inte uppfattar att tala-
ren gör det.  

8.1.3.3 Dialektkameleonter 
Att tala dialekt ibland uppfattas inte som detsamma som att alltid vara dia-
lekttalare. Detta blir särskilt tydligt när det handlar om att tala främmande 
dialekter, det vill säga då deltagarna berättar om hur de talar varieteter som 
förknippas med andra geografiska områden än det egna. Detta fenomen togs 
upp i nästan samtliga intervjuer, vilket förvånade mig som på förhand inte 
hade tänkt på detta som viktigt i sammanhanget.  

För många av deltagarna är detta ett framträdande fenomen som de också 
uppmärksammar hos sig själva. Flera deltagare beskriver det som om andra 
dialekter ”smittar”, men det kan också beskrivas som att man ”bryter” på 
annan dialekt (se bland andra Hugo i exempel 137 ”[…] och sedan så brukar 
väl bryta lite eftersom jag har umgåtts med norrlänningar rätt ofta”) eller lik-
nande. Just norrländska är den dialekt som de flesta menar att man kan råka 
börja tala. I exempel 135 beskriver Viktor hur han ”har lätt att hänga på” 
(rad 1) och ”glider in i det” (rad 5).  

Exempel 135. Man har lätt att hänga på (V40). 

1 Viktor: Och man känner att man har lätt att hänga på  
2   norrländska om det är någon om sitter och pratar  
3   norrländska 
4 Viveka: Ja precis 
5 Viktor: Det är lätt att man glider in i det, lite slangtugget  
6   om man säger så  

Att hänga på någon annans dialekt betraktas i allmänhet, precis som Viktor 
uttrycker i exemplet ovan, som något som bara händer. Det är intressant att 
Viktor betraktar det han då talar som ”slangtugget” (rad 5). Min tolkning är 

                                                 
37 Uppfattningen att dialekt i jämförelse med främmande språk anses svårt att lära sig 
förekommer ofta i allmänt tal. Ett exempel finns i Dalademokraten (Djuse 2015): ”Maria talar 
ryska och engelska flytande, nu går hon in för att tala Malungsmål lika bra. – Jag kan inte 
Malungsmål men jag förstår allt. Om jag lyckats lära mig främmande språk borde jag kunna 
lära mig Malungsmål tycker man, men det är inte så lätt […].” 
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att detta ytterligare ska förstärka den ledighet och otvungenhet som han för-
knippar med att ta efter just norrländska. 

Att ta efter någon annans dialekt betraktas dock inte alltid som något mer 
eller mindre ouppsåtligt. I exempel 136 från T40 beskrivs det snarare som 
något man kan göra mycket medvetet, där Tomas kan ”ta efter” (rad 1) och 
Tobias ”härmar” (rad 4).  

Exempel 136. Man härmar ju hellre småländska (T40). 

1 Tomas: Och det är lätt att ta efter dialekter det tycker jag  
2   också 
3 Tony: Ja, småländska också 
4 Tobias: Ja man härmar ju hellre småländska än värmländska 
5 Tony: ja 

Att medvetet anpassa sin egen dialekt för att likna mottagarens kan också 
uppfattas som ett sätt att underlätta kommunikationen. I H40 berättar Hillevi 
om hur hon försöker prata som de när hon träffar äldre personer eller 
finlandssvenskar: ”När man träffar äldre som har en annan dialekt, för 
finlandssvenskar till exempel då upplever jag att om man försöker prata 
ungefär som de, exakt går ju aldrig men, då förstår de en mycket bättre”. 
Hillevi beskriver på så sätt hur hon förändrar sitt talspråk som mycket med-
veten mottagaranpassning.  

I de flesta fall uppfattas detta att man talar dialekt som inte förknippas 
med närområdet eller regionen som något positivt, men vid några få tillfällen 
framkommer också att det inte alltid är något önskvärt. I exempel 137, tidi-
gare delvis återgivet som exempel 78) talar Holly om det som att norr-
ländska ”smittar” (rad 5), och Hugo använder ordet ”parasiter” (rad 6). I 
sammanhanget är det inte helt klart vad han syftar på, men det är tydligt att 
det inte är särskilt positivt.  

Exempel 137. Det smittar av sig liksom (H15). 

1 Hugo: Hm jag brukar säga jäpp, jag brukar liksom lägga till  
2   ett ä i stället för att a japp jäpp. Det är väl det  
3   antar jag och sedan så brukar väl bryta lite eftersom  
4   jag har umgåtts med norrlänningar rätt ofta 
5 Holly: Det smittar av sig liksom 
6 Hugo: Ja det smittar av sig lite när man, parasiter 

Att dialekttalande så starkt associeras med hur deltagarna själva påverkas av 
andras dialekt innebär samtidigt att det inte nödvändigtvis förknippas med 
autenticitet. I stället kan dialektalt tal användas som samtalsresurs på helt 
andra sätt.  

8.1.4 Värderingar av svenska dialekter i samtal 
Som tidigare framgått förekommer då och då värderande kommentarer i 
intervjuerna. I detta avsnitt tar jag upp de öppna värderingar av dialekter som 
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framkommer, det vill säga de tillfällen där någon eller några av deltagarna 
uttryckligen säger sig uppskatta eller ogilla en särskild dialekt. Vilka dia-
lekter är det som värderas, och hur motiveras värderingarna? I intervjuerna 
var det inte min avsikt att ställa någon direkt fråga om detta, men värderande 
kommentarer dök ändå upp i olika sammanhang. Ibland handlade det också 
om att en fråga jag ställde tolkades annorlunda än jag hade avsett. Här tar jag 
endast upp värdering av dialekter utanför det egna dialektområdet (hur man 
ser på granndialekterna i närområdet har behandlats i kapitel 5).  

De vuxna deltagarna är generellt positivt inställda till dialekter och till att 
det hörs varifrån människor kommer. Detta uttrycks ibland explicit, men är 
oftare snarast en bakgrund till de resonemang som förs. Bland de yngsta del-
tagarna är inställningen svårare att få grepp om, men någon avgjort negativ 
inställning handlar det inte om, förutom när det rör sig om vissa specifika 
dialekter. Överlag är värderande kommentarer inte särskilt vanligt i materi-
alet, även om det ofta märks att dialektalt tal inte uppfattas som neutralt. Ju 
närmare det egna dialektområdet man kommer, desto svårare är det också att 
bortse från det som finns runtomkring. Viola i V65 uttryckte saken träffande: 
”Sedan beror det på vem man pratar med liksom, man kan ju ha en värdering 
även på människor som bakas in i det där vad dom säger och […] Är det 
språket ditt eller är det dig själv? […]”. Kanske kan detta förklara varför de 
dialekter som värderas öppet ligger geografiskt långt från det egna området, 
där det är troligt att man inte har så många personliga kontakter utan bygger 
sina värderingar på annat. Men ibland märks de negativa värderingarna just 
då enskilda deltagare berättar om dialektområden och dialekttalare de har 
personlig erfarenhet av.  

Mer generellt är de dialekter som mer än enstaka gånger tas upp i sam-
band med negativ värdering skånska, norrländska, värmländska och 
finlandssvenska. Det handlar med andra ord om både landskapsdialekter och 
större språkområden som man kanske saknar förmåga att skilja mellan varie-
teter inom. Man kan också konstatera att det är allmänt vedertagna dialekt-
benämningar som ofta används (norrländska är ett brett men ändå etablerat 
begrepp). Då intervjuerna inte såg exakt likadana ut och frågorna ställdes lite 
olika går det inte att göra några direkta jämförelser, men man kan ändå kon-
statera att skånska är den enda dialekt som i mer än en grupp värderas nega-
tivt i samtliga åldersgrupper. Norrländska och finlandssvenska tas upp med 
öppet negativt värderande kommentarer endast bland de yngsta, och värm-
ländska endast hos de medelålders. Positivt omtalas i mer än en intervju 
dalmål, värmländska och göteborgska. I övrigt förekommer endast egna 
erfarenheter av specifika orters dialekter.  

Dialekter kan värderas negativt eller positivt med hänvisning till hur de 
låter. Vad som låter fint eller fult är förstås subjektivt, och det går oftast hel-
ler inte att utifrån intervjuerna förstå vilka specifika språkliga drag som gör 
att man reagerar på en annan dialekts ljudbild. När jag då och då försökt 
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fråga är det ofta svårt att tolka svaren. I exempel 138 gör Tove och Tilda ett 
försök att formulera hur de menar.  

Exempel 138. Det klingar inte i öronen (T15). 

1 Tove: Finlandssvenska är fulaste som finns 
2 J: Vad är det som gör att den är ful? 
3 Tilda: Brytning alltså, jag vet inte, det är som det klingar  
4   inte i öronen för det är samma 
5 Tove: Det är mest skär 

Att de lyfter fram att finlandssvenska är en ”brytning”, ”det klingar inte i 
öronen” och att det ”skär”, menar jag i detta fall kan ha att göra med att 
finlandssvenska låter osvenskt. Därmed kanske den också kan betraktas som 
en brytning och som sådan värderas negativt.38 Det är ofta oklart i inter-
vjuerna om deltagarna skiljer mellan finlandssvenska och svenska som talas 
av personer med finska som modersmål. 

En dialekts språkmelodi tas upp i H65 som något som bidrar till ett posi-
tivt intryck. I exempel 139 nedan inleder Holger sekvensen med att fokusera 
på dalmålets melodi i relation till dialekten på den egna orten. Henning fort-
sätter och nämner värmländska och göteborgska (rad 4, 6‒7), vars språk-
melodi han beskriver som vacker. Detta sägs just om dalmål och värm-
ländska också i T65. 

Exempel 139. Men det är vackert nästan (H65). 

1 Holger:  Jag kan ju tycka att dalmålet är melodiskt som mycket  
2   mer än för jag tycker vi harbomålet är det heller. Men  
3   andra verkar tycka det.  
4 Henning:  Så är det väl med värmländskan också 
5 Holger: Ja ja 
6 Henning: Men det är vackert nästan, att höra dom. Och  
7   göteborgskan också tycker jag.  
8 Holger: Jo jo det går ju, fast 
9 Henning:  Sjunger liksom ut 

Det vanliga är dock att kommentarer om dialektens ljudbild är mindre speci-
fika (men kan förmodligen ändå ofta tänkas handla om just språkmelodi, jfr 
Bruce 2010). I exempel 140 kommenterar Tobias (T40) värmländska utifrån 
hur det låter. 

Exempel 140. Det tycker inte jag är svenska (T40). 

1 Tobias: Nej värmländska det är sämsta dialekten det 
2 Tina: Det har du hakat upp dig på 
3 J: Ja det brukar folk tycka är fint tror jag 
4 Tobias: Ja dom säger det och jag fattar inte jag tycker det  
5   låter vidrigt, fy fan jag tänker på [NAMN EFTERNAMN]  
6   uuuh usch dryg värmlänning 
7 Tanja: Och skånska kan inte jag med heller för det förstår  
8   inte jag, det tycker inte jag är svenska att det är 
9 Tobias: Jag var på kurs på [FÖRETAG I STAD I MELLANSVERIGE]  

                                                 
38 Hugo (H15) använde dock ”bryta” också för att beskriva hur han själv talade norrländska 
(exempel 137), något som förekom också vid andra tillfällen. 
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10   och då var det en skåning, käften gick på han hela  
11   tiden det bara ekade i huvudet och det var bara  
12   skånska usch. Jag menar Sven Melander är väl rolig men  
13   den där, nej det var etsade sig fast liksom den där  
14   skånskan 
15 Tina: Vart det för nog 
16 Tobias: Ja på två dar, men det smittar ju inte av sig så att  
17   man börjar prata 

Exemplet inleds med att Tobias återvänder till värmländska, som han inte 
tycker om. Att han redan tidigare talat om värmländska uppmärksammas av 
Tina (rad 2), och jag ifrågasätter därefter delvis Tobias åsikt genom att fram-
hålla att mitt eget intryck är att många tycker om just värmländska. Detta är 
ingen nyhet för Tobias, men han avfärdar det och fortsätter genom att be-
skriva värmländska som att ”det låter vidrigt” (rad 4‒5). Det är också här 
oklart vad i språket Tobias reagerat på, han hänvisar i stället till en specifik 
person.  

Dialekt kan också värderas negativt utifrån om den anses vara begriplig. 
Detta är i materialet unikt för skånska, och förekommer i flera intervjuer. I 
exempel 140 ovan kommer Tanja in i samtalet efter att Tobias öppnat för 
negativa värderingar om dialekter utanför närområdet. På rad 7‒8 värderas 
skånskan negativt med hänvisning till att hon inte kan förstå den, och Tanja 
konstaterar också mot slutet av turen att hon inte tycker att skånska är 
svenska.  

Att skånska nästan inte anses vara svenska framkommer också i T65 
(exempel 141). Sekvensen inleds med att jag påstår att många säger sig ha 
svårt för skånska, vilket flera i gruppen genast håller med om. För Tekla 
framstår detta att man har svårt för skånska nästan som självklart: ”O ja, det 
har dom flesta” (rad 3).  

Exempel 141. Det är väl lite mera likt danska (T65). 

1 J: Det är många som säger att dom har svårt för skånska 
2 Teodor: Ja 
3 Tekla: O ja, det har dom flesta 
4 Tyra: Ja åtminstone det är väl lite mera likt danska 
5 J: Ja det låter ju så för oss häruppe i alla fall 
6 Teodor: Jaa 
7 Tyra: Det har ju hört till Danmark en gång i tiden så att 

I exempel 141 talas det inte om skånska som direkt obegripligt, men väl 
indirekt då Tyra för fram att skånska är lite mer likt danska, och att Skåne 
tidigare har varit en del av Danmark. Förmodligen är denna association till 
danska det som gör att just skånska kan beskrivs som obegripligt, vilket här 
förstås är negativt. Att en dialekt är obegriplig (vilket i intervjuerna ofta 
också framhålls om dialekterna i Dalarna) leder inte i sig till negativa värde-
ringar. Att det i det ena fallet handlar om dialekt i ett landskap och i det 
andra om sockenmål kan möjligen påverka.  
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När det handlar om positiva värderingar anförs ibland de känslor man får 
när man hör en viss dialekt. I exempel 142 från V40 var det fråga om en spe-
cifik ortsdialekt och när en av deltagarna visade sig ha ingift släkt på orten 
förklarades dessa känslor delvis med att man associerade till ett känt teve-
program där ortens dialekt talades.  

Exempel 142. Man blir ju jätteglad när man hör det (V40). 

1 Vilhelm: Fast jag har [VÄNNER TILL FAMILLJEMEDLEM] där nere i  
2   [VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN] då, man blir ju jätteglad  
3   när man hör det 
4 Vivian: Det låter mysigt det 
5 Vilhelm: Ja men jag tycker det är fantastiskt 
6 Vivian: Men alltså det är väldigt märkligt 
7 Vilhelm: Man åker sitt, man skrattar åt alla 
8 Viktor: Precis. [KLASSISKT TEVEPROGRAM]39 verkligen, det är ju  
9   som själva grundämnet till den  
10 Vilhelm: Kommer från 
11 Viktor: Kommer från 
12 Vilhelm: Kommer från [EN PLATS] som ligger inte långt ifrån,  
13   det är verkligen och särskilt när han tar i lite extra  
14   då, ja det är roligt 

Vilhelm inleder med att han blir ”jätteglad” när han hör den aktuella dia-
lekten, vilket inte är så märkligt då han är släkt med personer som talar den 
dialekt samtalet handlar om. Även utan personliga kontakter där uppfattas 
dialekten positivt, något som understryks av Vivian som tycker att det ”låter 
mysigt” (rad 4). Viktor är den som några turer senare för in tankarna på det 
kända teveprogrammet, och Vilhelm bekräftar att det rör sig om samma dia-
lekt. 

Mer ospecificerade typer av värderande kommentarer förekommer också. 
Värmländska omtalas till exempel av Tobias (T40) som ”värmländska av-
skyr jag, det värsta jag vet”, och Vera (V65) beskriver dalmål som ”den trev-
ligaste dialekten som finns”.  

8.1.5 Dialektrangordning 
I det test som genomfördes bland niondeklassare i Östervåla skola (se avsnitt 
3.3.4) ombads eleverna att rangordna några väl kända dialekter utifrån be-
nämningarna på dem, bland annat uppländska och stockholmska. Ingen av 
eleverna uttryckte några svårigheter med denna uppgift. Detta kan i sig tol-
kas som ett tecken på att de dialektbenämningar som användes i uppgiften 
var relevanta för eleverna; de förstod vad som avsågs med benämningen (jfr 
registrering). Sammanlagt genomförde 48 elever uppgiften.  

                                                 
39 Då det finns en risk att personen Vilhelm talar om (rad 1) kan identifieras i lokalsamhället 
utifrån dialekten i detta teveprogram väljer jag att inte skriva vilket det rör sig om. 
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I tabell 23 presenteras resultatet av dialektrangordningen. Deltagarna har 
rangordnat de åtta dialekter som fanns med i uppgiften från 1−8, där 1 var 
den dialekt de tyckte bäst om och 8 den de tyckte minst om.  

Tabell 23. Översikt över dialektrangordning från åk 9. 

 
Skån 
ska 

Göte 
borgska 

Finlands
svenska 

Upp 
ländska 

Norr 
ländska Dalmål Got 

ländska 
Stock 
holmska 

Typvärde 8 6 8 1 1 4 6 2 
Median 7 4 7 2 3 4 5 3,5 
Medel 5,75 4,2 6,8 2,4 3,5 4,3 4,9 3,95 
Min 1 1 1 1 1 1 1 1 
Max 8 8 8 7 7 8 8 8 

Av tabellen framgår att det finns en tämligen stark tendens att uppländska 
och norrländska värderas mest positivt, de har båda typvärde 1 och median 
på 2 respektive 3. Ingen av eleverna har angett någon av dem som den dia-
lekt de tycker sämst om (maxvärdet är 7). Också stockholmska värderas ofta 
högt. Skånska och finlandssvenska sticker ut som de dialekter som värderas 
mest negativt. De har båda typvärde på 8 och median på 7.  

Om man presenterar resultatet baserat på medelvärdet blir den samman-
lagda dialektrangordningen uppländska – norrländska – stockholmska ‒ 
göteborgska – dalmål – gotländska – skånska – finlandssvenska. I tidigare 
undersökningar har det allmänna mönster som avtecknat sig varit att dia-
lekter i norr och väster värderas högre än de i söder och öster (se avsnitt 
2.4.2.6). Resultatet från min undersökning följer inte helt och hållet detta 
mönster. I stället värderas den dialekt som förknippas med det egna området 
(uppländska) högst, därefter följer norrländska och stockholmska. Detta är 
lätt att tolka som ett slags lokalpatriotism, och följer också det mönster som 
rapporteras av Kristiansen (jfr 2009:180, Dahlbäck 1988). 

Om man kombinerar det allmänna mönstret med det som av Andersson 
(1985:139 ff.) kallas det egocentriska blir resultatet kanske mindre överras-
kande. Att uppländska värderas högt kan tänkas hänga samman med att den 
också tydligt förknippas med standardspråket (se avsnitt 8.2.2). Något som i 
andra landsdelar snarast talar till den egna dialektens nackdel, kan i just detta 
område sägas stärka den egna dialektens ställning i jämförelse med andra. 
Om man undantar den egna dialekten (här representerad av ”uppländska”, jfr 
dock 7.3.4) blir mönstret mer likt det förväntade. De dialekter som avviker 
från tidigare undersökningars resultat är framför allt stockholmska (som i 
Loman 1973 klassades som en dialekt med negativa värderingar) och 
finlandssvenska (som Loman menade var neutral).  

Att stockholmska i denna undersökning uppfattas positivt är svårt att för-
klara. Både utifrån det egocentriska och det allmänna mönster som tidigare 
beskrivits borde stockholmska värderas negativt. I detta kapitels nästa del 
(avsnitt 8.2.2.1) framgår att Stockholm bara i begränsad utsträckning för-
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knippas med standardspråk. Den positiva inställningen bör därför inte kunna 
förklaras med att eleverna sätter likhetstecken mellan standardspråk och 
stockholmska. Det är möjligt att Stockholm som regionens (och landets) 
största stad helt enkelt har en dragningskraft för ungdomar, som därför vär-
derar också språket där relativt positivt.  

8.2 Uppfattningar om standardspråk 
I detta avsnitt redogör jag för deltagarnas syn på och inställning till svenskt 
standardspråk. I intervjuerna använde jag genomgående termen ”riks-
svenska”. Detta begrepp används numera sällan i språkvetenskapliga sam-
manhang (se avsnitt 1.2.2), men jag bedömde ändå, efter ett mindre antal 
pilotintervjuer, att det verkar vara mest gångbart bland lekmän. Det fram-
kommer dock nedan att alla inte var bekanta med detta ord heller. 

Det är påfallande i intervjumaterialet att temat standardspråk på ett helt 
annat sätt än temat dialekt får deltagarna att vända sig till mig som intervju-
ledare (och i någon mån språkexpert, jfr Paveau 2011) och vilja involvera 
mig i diskussionen. Det handlar både om direkta frågor till mig och om att 
enskilda deltagare söker bekräftelse från mig då man föreslagit något man 
inte är säker på. I exempel 143 nedan tar Håkan (H40) upp frågan om riks-
svenskans geografiska hemvist, men kommer tillsammans med Harald inte 
fram till ett svar de är nöjda med och vänder sig därför till mig (rad 5−6).  

Exempel 143. Ska väl du veta (H40). 

1 Håkan: Var pratar dom rikssvenska någonstans då är det 
2 Harald: (tyst) Stockholm Stockholm Stockholm då eller 
3 ?: Nja 
4 Håkan: Uppsala 
5 Harald: Jag vet inte, det kanske du vet 
6 Håkan: Ska väl du veta 
7 J: Nej jag vet inte det 
8 Harald: Nej nej 
9 Håkan: Är her(?) 
10 J: Stor debatt 
11 Harald: Ja 
12 Håkan: Stockholmarna tycker nog att det är rikssvenska 
13 Helen: Mm. Det är väl här där vi är jag tycker 
14 Harald: Det är väl mittemellan 
15 Helen: Nej jag vet inte 

Varför just frågor om standardspråk verkar göra att deltagarna litar mindre 
på sin egen kunskap är svårt att avgöra. Möjligen kan detta ha att göra med 
det faktum att standardspråk associeras med utbildning även om den kopp-
lingen inte tycks vara så stark för alla. Att jag kommer från en utbildnings-
institution och dessutom arbetar med språk och därmed antas ha kunskap om 
standardspråket gör förmodligen att jag som intervjuare förväntas ha större 
kunskap än de själva (jfr Niedzielski & Preston 2000:38). Det kan också 
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tänkas handla om att dialekten är ”hemmaplan” på ett annat sätt, där man 
lättare kan betrakta sig själv som uppgiftslämnare och expert, medan 
standardspråket inte lika tydligt uppfattas som något man själv förfogar över 
på samma sätt.  

Deltagarnas ofta påfallande osäkerhet när det gäller att uttala sig om 
standardspråk är värd att uppmärksamma. Jag menar att den går tvärtemot 
vad många språkvetare nog tänker sig, nämligen att språkbrukarna själva är 
mycket upptagna av korrekthet och att det hos dem, till skillnad från hos 
språkvetarna själva, finns en mer eller mindre väl definierad föreställning om 
vad svensk standard är. Det bör dock tilläggas att det förstås är skillnad mel-
lan att uttala sig om standardspråket som ideal och som konkret varietet. I 
dessa intervjuer var det framför allt det senare som aktualiserades.  

Det är också möjligt att denna osäkerhet kommer sig av just det geogra-
fiska och dialektala landskapet. Deltagarna i min studie kommer från ett 
standardnära dialektområde, och skillnaden mellan det egna talspråket och 
den abstrakta standarden blir därmed svår att få grepp om. Det är mycket 
möjligt att man i ett annat dialektområde skulle fått andra typer av svar. Ett 
relativt tydligt mönster verkar i alla händelser vara en avtagande standard-
språksideologi, där de äldsta har en utvecklad idé om vad standardspråk är 
och de yngsta förefaller mer eller mindre ointresserade av fenomenet (jfr 
1.2.2). 

8.2.1 Vad är rikssvenska? 
Synen på vad rikssvenska är skiljer sig en hel del mellan åldersgrupperna. 
Bland de allra yngsta verkar upplevelsen av standardspråk vara avsevärt 
mindre tydlig än hos de äldre. Det är möjligt att detta delvis är en fråga om 
ordval i intervjun. Ungdomarna i Tärnsjö uttrycker till exempel att de inte är 
bekanta med ordet rikssvenska alls, och också i V15 verkar begreppet rela-
tivt obekant för de flesta av deltagarna (se exempel 144, rad 2‒5). 

Exempel 144. Jag har hört liksom men (V15). 

1 J : […] Rikssvenska är ni bekanta med det ordet 
2 ?: Mm 
3 ?: Lite 
4 ?: Nja 
5 ?: Jag har hört liksom men 
6 J : Men om du sa rikssvenska, vad menar du 
7 ?: Ja men det är typ att man alltså det, eller jag vet  
8   inte riktigt men det är väl typ det man pratar alltså  
9   typ om man inte har någon speciell dialekt 
10 J: Mm. Eh tycker ni att det finns något ställe i Sverige  
11   där man pratar rikssvenska 
12 ?: Men man tycker ju själv att där man bor så pratar man  
13   ju, där tycker man ju att man inte har någon dialekt  
14   men jag vet inte  
15 ?: Nej jag vet inte heller 
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Den person som jag uppfattar som mest förtrogen med företeelsen verkar 
framför allt associera rikssvenska med olokaliserbart tal, det vill säga precis 
som i fallet med dialekt inom framför allt en geografisk dimension (rad 7‒
13). Det är också tydligt att deltagarna inte har lätt att tala om ämnet, 
eftersom sekvensen nästan får karaktär av ett förhör där jag som intervjuare 
styr mycket tydligt. 

Bland de vuxna, särskilt de äldsta deltagarna, är ofta bilden av vad riks-
svenska är säkrare. Men också där råder en rådvillhet kring vad rikssvenska 
är och vem som talar det. I exempel 145 visar deltagarna i V65 på olika sätt 
att deras uppfattning om vad rikssvenska står för är komplicerad. 

Exempel 145. Jag vet inte vad rikssvenska är (V65). 

1 Vilgot: Näej, jag vet inte om jag har hört någon prata  
2   rikssvenska eller 
3 Valter: Jag vet inte vad rikssvenska är 
4 Vera: Det är dom här nyhetsuppläsarna, Claes Elfsberg och   
5   dom ska väl prata rikssvenska egentligen 
6 Vilgot: Jo sådana människor men 
7 Viola:  Det kommer ju så mycket nya ord som jag inte ens vet  
8   vad det är för någonting, och det ska väl också vara  
9   rikssvenska då. Eller jag vet inte 

I utdraget ger deltagarna i V65 uttryck för osäkerhet omkring rikssvenska på 
flera olika sätt. Dels undrar Vilgot (rad 1‒2) om han någonsin hört någon 
tala rikssvenska, dels konstaterar Valter att han inte vet vad rikssvenska är 
(rad 3). Tillsammans med Vera (rad 4−6) är han överens om att nyhets-
uppläsare förväntas tala rikssvenska. I Veras tur (rad 5) kan man ana att hon 
ändå inte uppfattar att de gör det, något som antyder att hon har en känsla för 
vad rikssvenska borde vara. I utdragets sista tur (rad 7‒9) uttrycker Viola att 
hon inte längre känner igen vad som ska räknas som rikssvenska. Detta kan 
tolkas som att hon upplever att rikssvenska idag rymmer större variation än 
när hon var yngre. Att normen för vad som är standardspråk blivit mindre 
strikt ger också upphov till viss förvirring.  

Det är inte omöjligt att den uppfattade normen för vad rikssvenska är blir 
otydligare när kontrasten till dialekt också blir mindre tydlig (jfr avsnitt 1.2). 
Detta skulle kunna gälla hela det svenska språkområdet, men blir kanske 
särskilt tydligt i ett område där dialekten är jämförelsevis standardnära.  

8.2.1.1 Skriftspråk, korrekthet och formalitet 
Att på ett eller annat sätt förknippa rikssvenska med skriftspråk förekommer 
i alla åldersgrupper. Bland de yngsta är detta samband dock inte lika uttalat 
som bland de vuxna, utan snarare ett sätt att motivera standardspråkets kor-
rekthet jämfört med dialekt. Skriften uppfattas då som en sorts modell för 
korrekt språk. Att beskriva rikssvenska som enbart ett skriftspråk före-
kommer inte i någon av intervjuerna, även om det uppfattas som intimt för-
knippat med skrift.  
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I exempel 146 nedan tar ungdomarna i Harbo, framför allt Hampus och 
Hugo, fasta på rikssvenska som det språkligt korrekta. Lägg märke till att de 
själva anser att de talar rikssvenska (rad 3‒5). 

Exempel 146. Inte böja orden vid fel tillfälle (H15). 

1 Holly: Men jag tycker vi pratar ganska normalt 
2 J: Skulle ni säga att ni pratar rikssvenska då 
3 Hampus: Ja 
4 Allmänt: Ja 
5 Holly: Ja det tycker jag 
6 J: Och vad är speciellt för rikssvenska 
7 Hugo: Inte böja orden vid fel tillfälle 
8 Hampus: Men vi typ säger, vi läser det som man ska 
9 Hugo: Mm som det står 
10 Allmänt: (medhåll) 
11 Holly: Aa precis 
12 Hugo: Man går direkt efter orden 
13 Hampus: Ja 
14 J: Mm 
15 Hugo: I stället för att lägga till några andra iu40 
16 Hanna: Iu 
17 Hugo: O 
18 Holly: Eller kanske e, lit tred 

I utdraget framgår att rikssvenska handlar om att ”inte böja orden vid fel till-
fälle” (rad 7), att läsa som det står (rad 8), att gå direkt efter orden och inte 
uttala språkljuden fel (rad 12‒18), vilket i sammanhanget förmodligen ska 
förstås som inte alltför långt från skriftbilden. Att skriften uppfattas som ett 
facit för korrekt språk menar jag syns genom att uttalet så tydligt mäts mot 
skriften (jfr Lippi-Green 1997:18). Intressant att lägga märke till är också att 
Holly i anslutning till språkljuden exemplifierar med det för det egna om-
rådet vanliga dialektuttalet av /ɛ:/, vilket åtminstone bland ungdomarna är 
öppet stigmatiserat. 

Att skriftspråk kopplas samman med ett uppfattat korrekt uttal (jfr 
Kristiansen 2003a:60) exemplifieras också av H65 (exempel 147) där man 
diskuterade en lärare som fanns på en av byskolorna i deras barndom. 

Exempel 147. Han läste inte vad som stod där (H65). 

1 Holger: Vi hade ju en gemensam lärare vi som dom smålänning 
2 Hedvig: Det högre allmänna Hässelby läroverket 
3 Holger: Men jag vet att när vi skrev rättskrivning, han läste  
4   ju på småländska. Han läste inte vad som stod där 
5 Hulda: Måste vara [NAMN] det där 
6 Hedvig: Gick du för han 
7 Hulda: Jaa, alla år. Så jag är väldigt lärd 

För deltagarna i gruppen var det anmärkningsvärt att den småländska läraren 
lät småländsk också när han läste upp en text (”han läste inte vad som stod 
där”, Holger, rad 4). Texten antas därmed ha ett inneboende korrekt uttal 
som läraren förväntas behärska varifrån han än kommer. Förmodligen blev 

                                                 
40 Hugo härmar här en diftong, kanske från skånska. 
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detta ännu mer uppmärksammat då den som läste var just lärare, och därför 
förväntades kunna detta (jfr Babcock 2014:419 om förväntningar på 
politikers talspråk). Det är inte omöjligt att själva aktiviteten rättskrivning 
också gjorde att lärarens småländska kom i fokus. 

Att rikssvenska anses stå nära skriften blir tydligt också i T40 nedan 
(exempel 148). I utdraget jämför Tobias hur han uppfattar att skrivet språk 
idag skiljer sig från skriftspråket för hundra år sedan, och menar att man 
numera skriver mer ”på slang” (rad 4). Intressant nog associerar han detta 
med att man idag hör mer dialekt.  

Exempel 148. Det måste vara mer rikssvenskt när dom skrev förr (T40). 

1 Tobias: Men om man skulle läsa någonting som är skrivet för  
2   hundra år sedan och läsa någonting som är skrivet  
3   idag, det måste vara lättare att höra dialekt idag för  
4   vi skriver ju mera på slang på något vis, då det e,  
5   eller jag vet inte jag 
6 J: Du tänker att talspråket och skriftspråket var längre  
7   ifrån varandra 
8 Tobias: Det måste vara mer rikssvenskt när dom skrev förr 
9 J: Det beror nog på vilken tid man 
10 Tobias: Jag tackar härmed eder, jamen liksom 
11 Tanja: Och f och v och allt vad dom 
12 Tobias: Ja visst 

Det är inte säkert att jag med min kommentar om att talspråket och skrift-
språket var längre ifrån varandra tidigare (rad 6‒7) gör en korrekt tolkning 
av vad Tobias menade. Han bekräftar heller inte denna tolkning utan försö-
ker formulera om så att betydelsen snarast blir att rikssvenska användes mer 
förut än idag. På rad 10−12 utvecklar han tillsammans med Tanja vad han 
menade, och intrycket är då att de uppfattar skriftspråk i äldre tid som ett for-
mellt språk, och ett språk som associeras med striktare regler än idag. Riks-
svenska i detta sammanhang känns gammalmodigt, något som var aktuellt 
förr snarare än nu.  

8.2.1.2 En putsad fasad 
Rikssvenskan förknippas av många med något ordentligt, prydligt och tillrät-
talagt (”de41 anstränger sig hela livet”, Valter, V65). Som redan berörts tycks 
tanken delvis vara att skriften representerar språkets mest korrekta form. 
Förmodligen finns skriftbilden med som modell för det korrekta också i detta 
sammanhang, men referensen är inte alltid direkt och det är troligt att många 
deltagare också har ett ideologiskt ramverk om ett abstrakt korrekt språk som 
inte har skriften som direkt förebild. I exempel 149 visar Vivian (V40) hur 
det handlar om att vara noggrann med ändelser och ljud.  
  

                                                 
41 ”De” syftar här på personer som enligt Valters uppfattning talar rikssvenska. 
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Exempel 149. Att man verkligen uttalar allting (V40). 

1 Vivian: […] Jag tänker, alltså jag tänker mig rikssvenska nu  
2   vet jag inte vad som ska kallas det, det är liksom mer  
3   om man läser att man verkligen uttalar allting som man  
4   läser det, det känns som 
5 Viveka: Orden ordentligt liksom 
6 Vivian: Ja att man säger ä när det är ä och inte så där och  
7   att man kanske säger pratade och inte prata som det är  
8   här man tar bort dom där sista  
9 Viveka: Ändelsen 
10 Vivian: Men jag är inte säker på att det är det som är 
11   rikssvenskt  

Först tar hon utgångspunkt i skriftspråket, som här fungerar närmast som ett 
facit för vilka ljud som ingår (”att man verkligen uttalar allting som man 
läser”, rad 3‒4). Det som enligt Vivian utmärker rikssvenskan kan alltså när-
mast beskrivas som noggrannhet; att alla ljud som man uppfattar ingår i or-
det också produceras. Det som utmärker rikssvenskan är dock inte bara detta, 
utan också ett visst uttal av dessa ljud, exemplifierat med det i under-
sökningsområdet allmänna uttalet av /ɛ:/. Här räknar Vivian tydligt med att 
ord har ett inneboende ”basuttal”.  

Att ord har ett förväntat basuttal visas också i exempel 150. Även här 
handlar det om Upplands-e och Toves intryck att Östervålabor ofta använder 
detta uttal. Toves uppfattning är att detta handlar om att man ”lägger till” ett 
felaktigt uttal (rad 1‒2). 

Exempel 150. Alltså gres, rev (T15). 

1 Tove: Och sedan dom i Våla dom lägger till mycket e i ord,  
2   alltså gres, rev 
3 Terese: Mm 
4 J: Mm 
5 Tove: I stället för att verkligen säga räv så säger dom rev  

Flera gånger under intervjuerna, med både de vuxna och ungdomarna, ut-
trycks på olika sätt att man språkligt ska vara sig själv och inte förställa sig. I 
det sammanhanget uppfattas rikssvenska som något onaturligt, och i kontrast 
till det är dialekt det naturliga språket som ger flyt.  

Dialekten upplevs av flera av deltagarna som en sorts motpol till ”fint” 
språk. I egenskap av sådant otvunget och naturligt språk är dialekt det som 
deltagarna i T65 beskriver som det språk man helst talar, det språk man är 
som mest bekväm med (exempel 151).  

Exempel 151. Jag blir tyst (T65). 

1 Torgny: Men jag tycker att det är lättast om man får prata det  
2   målet som man vill själv 
3 Tyra: Jo det är det 
4 Torgny: När man sitter i samlingar bland folk 
5 Turid: Jaa 
6 Tyra: Ja det går ju inte (…) 
7 Torgny: Ska man sitta och formulera på riktigt fin 
8 Turid: Ja men då låter det ju inte riktigt 
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9 Teodor: Då blir det då blir det som när man dom försöker lära  
10   sig noramålet, då blir det inte äkta heller 
11 Torgny: Men i mitt fall, jag blir tyst jag om man ska sitta  
12   och prata så där märkvärdigt fint, utan jag vill hålla  
13   mig till det jag är van vid 

Det framgår av exempel 151 att deltagarna i T65 upplever rikssvenska som 
både konstlat och arbetsamt, och något som man måste anstränga sig för att 
tala (”sitta och formulera på riktigt fin”, rad 7). De menar också att det inte 
låter ”äkta”, vilket framkommer genom en jämförelse med dialekttalande 
(rad 9‒10). Rikssvenska är ingens eget språk utan ett man lägger sig till med 
och som därmed också är inlärt (till exempel i skolan).  

I exempel 152 menar Tomas att skillnaden mellan dialekt och rikssvenska 
är att man på dialekt hugger av och förkortar ord, och Tobias håller med och 
inflikar att det är mer flyt när man talar dialekt. Rikssvenska upplever han 
som ”stakigt”, och han får medhåll av Tomas (rad 12‒15).  

Exempel 152. Det blir så stakigt (T40). 

1 J: Vad tycker ni är skillnaden mellan rikssvenska och  
2   dialekt 
3   (LÅNG PAUS) 
4 Tony: SKRATT Hur fan ska man förklara det 
5 Tomas: Nej det är dialekten tycker jag det är det att man som  
6   du var inne på Tobias att man förkortar lite grann så  
7   där som man pratar lite mera avhugget. Så det kan man  
8   väl tycka 
9 Tobias: Görnte så där säger man ju i stället för gör inte så  
10   där 
11 Tomas: Nej precis 
12 Tobias: Det blir mer flyt liksom när man har, det blir så  
13   stakigt om 
14 Tomas: Men det är precis 
15 Tobias:  Det är som ja 

Jag tolkar Tobias som att han med ”stakigt” menar att rikssvenska upplevs 
som ansträngande och ovant att tala. Med sin nära koppling till skrift kan det 
också handla om att rikssvenska associeras med tydligt segmenterade en-
heter, vilket gör att intrycket blir ”stakigt”. Att rikssvenska kan upplevas 
som alltför tillrättalagt är också Hillevi (H40) inne på när hon vid ett tillfälle 
karaktäriserar det som ”tråkigt”.  

8.2.2 Var talas rikssvenska? 
Som framgått ovan är den sociala dimensionen viktig för deltagarnas bild av 
standardspråket. Den viktigaste förefaller ändå vara den geografiska, och 
trots att rikssvenska framför allt anses vara språk som inte är geografiskt 
placerbart resonerar deltagarna med lätthet om hur det geografiskt kan place-
ras. Inte sällan mynnar diskussionen dock ut i att man inte når konsensus, 
och många deltagare vill, som jag redan visat, söka bekräftelse eller hjälp 
från mig som intervjuare. I utdraget nedan (exempel 153) ber Viktor först att 
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jag ska berätta var jag anser att rikssvenska talas, men när jag inte gör det 
talar han själv om att han hört att rikssvenskan kommer från Harbo.42 Detta 
skrattas dock bort av de övriga i gruppen. 

Exempel 153. Det står i några gamla böcker (V40). 

1 J: Vad är skillnaden mellan rikssvenska och dialekt? 
2 Viktor: Var finns rikssvenskan? 
3 J: Ja det har jag också som fråga här 
4 Viktor: Jaha, okej 
5 Allmänt: SKRATT 
6 Vilhelm: Ja det är ju jättesvårt att svara på 
7 Viktor: Det står i några gamla böcker att rikssvenskan  
8   härstammar från Harbo har jag hört 
9 J: Jasså jaha 
10 Viktor: Då kan man liksom hitta på också 
11 Vivian: Det låter märkligt […] 

Att Viktor på detta sätt hänvisar till ”några gamla böcker” (rad 7) tycker jag 
är särskilt intressant med tanke på att det handlar om en lokalisering av riks-
svenska till det egna området. Detta sätt att ge yttre auktoritet till sitt på-
stående (jfr externa källor, avsnitt 6.1.1) gjorde dock inte att gruppen i övrigt 
accepterade förslaget.  

Det finns trots svårigheterna ändå ofta en stark vilja att lokalisera riks-
svenska. Ibland, som i ungdomsgrupperna, görs detta först efter en direkt 
fråga, men bland de vuxna flera gånger innan jag alls introducerat frågan (jfr 
exempel 153 ovan). Uppfattningen att rikssvenska borde vara lokaliserbar 
märks också genom att direkta frågor inte tillbakavisas särskilt ofta. Inte 
sällan kommer dock gruppen fram till att rikssvenskan inte så lätt låter sig 
placeras på kartan (se exempel 154).  

Exempel 154. Är det inte dialekter lite överallt (T65). 

1 J: Finns det någon plats där ni tycker att man pratar  
2   rikssvenska 
3 Tyra: Stockholm 
4 Teodor: Nej nej 
5 Tekla: Nej det är då väl slang det också 
6 Tyra: Nej 
7 Tekla?: Det beror väl på personen då, annars är det väl mest  
8   (…) 
9 Teodor: Nej jag vet inte, finns det någon plats där dom pratar  
10   rikssvenska, är det inte dialekter lite överallt?  

I sekvensen ovan börjar Tyra (rad 3) svara på min fråga genom att föreslå 
Stockholm som en plats där man talar rikssvenska. Teodor och Tekla håller 
dock inte med, och Tyra backar snabbt från sitt påstående (rad 6). I slutet av 
utdraget (rad 9−10) ifrågasätter Teodor om frågan jag ställde alls är möjlig 
att svara på.  

När rikssvenskan ändå placeras någonstans hamnar deltagarna ofta i Upp-
land (jfr avsnitt 5.2.2.1). I exempel 155 verkar Hampus (H15) likställa riks-

                                                 
42 Att rikssvenskan härstammar från Harbo har jag också hört under min egen uppväxt.  



 

 249

svenska och uppländska (rad 2), medan deltagarna gemensamt avfärdar språ-
ket i Stockholm som exempel på rikssvenska (rad 16‒27). På rad 20‒21 ut-
trycker Hugo intressant nog uppfattningen att detta är ett nytt förhållande: 
”Förut tror jag dom gjorde det men inte, det har blivit värre”.  

Exempel 155. Runtom i Uppland (H15). 

1 J : Vilka pratar rikssvenska 
2 Hampus: Folk i Uppland 
3 Hedda: Jaa 
4 Hanna: Så känner jag med 
5 J: Någon annanstans. Är det hela Uppland som ni skulle  
6   säga pratar rikssvenska 
7 Hugo: Runtom i Uppland skulle jag säga det finns väl lite  
8   utanför och lite innanför 
9 Hanna: Jaa 
10 Hugo: Alla pratar väl inte uppländska hela tiden 
11 Holly: Nej 
12 Hugo: Flyttar ändrar man 
13 J: Skulle ni säga att man pratar rikssvenska i Uppsala 
14 Allmänt: Ja 
15 J: Och i Stockholm 
16 Holly: Där känns det lite så här lite i  
17 Hampus: Ja 
18 Holly: Dom har förvrängt det litegrann 
19 Hedda: Ja 
20 Hugo: Förut tror jag dom gjorde det men inte, det har blivit  
21   värre 
22 Holly: Ja precis 
23 J: Värre säger du 
24 Hugo: Ta det på vilket sätt du vill 
25 Allmänt: SKRATT 
26 J: Nej jag tyckte det var intressant bara 
27 Hedda: Det går åt fel håll där 

När jag (rad 23) försöker få Hugo att utveckla sin kommentar om att språket 
i Stockholm har ”blivit värre” ser det nästan ut som att Hugo blir irriterad 
över denna fråga (rad 24). I situationen uppfattade jag det inte på det sättet, 
snarare tror jag att Hugo med sin replik menar att det han sagt är ett välkänt 
faktum som kan backas upp på flera sätt. 

I utdraget nedan (exempel 156) blir det tydligt att deltagarna i T15 inte är 
bekanta med begreppet rikssvenska. I stället uppehåller sig Tove vid det 
språk de själva talar och som hon uppfattar talas i Uppland som ”korrekt 
svenska” (rad 3). Detta kontrasteras mot ”skånska, norrländska, värm-
ländska” som väl i sammanhanget troligen får representera dialekt i allmän-
het. I slutet av utdraget utbryter en mindre diskussion om huruvida språket i 
Stockholm räknas som ”korrekt svenska”, där man först avfärdar detta men 
sedan efter en kort diskussion om än lite tvekande accepterar det (rad 11‒
22). 

Exempel 156. Korrekt svenska (T15). 

1 J : Hur mycket dialekt tycker ni själva att ni pratar 
2 Terese: Inget 
3 Tove: Nej. Korrekt svenska 
4 J: Vad är då korrekt svenska tycker du, alltså vad är  
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5   inte korrekt svenska 
6 Tove:  Skånska, norrländska, värmländska 
7 J: Värmländska också ja. Vilka pratar korrekt svenska 
8 Terese: Vi 
9 J: Ni. Vilka är ni då i det sammanhanget 
10 Tove: Alltså Uppland skulle jag säga 
11 J: Stockholm 
12 Tove: Nej 
13 Terese:  Nej 
14 Tove: Fast det beror på 
15 Tilda: Stockholm (---) 
16 Tove:  För jag har en granne som bor bakom och man märker  
17   ingen skillnad på dialekter 
18 Terese: Jo jag brukar vara där rätt ofta på somrarna och jag  
19   brukar inte tänka på det alltså 
20 J: Ja det beror på vilken stockholmare 
21 Tove: Ja 
22 Terese: Ja kanske 

Ofta landar grupperna i att om rikssvenska talas någonstans är det förmod-
ligen i Uppsala (jfr Widmark 1977:247‒248). Detta är bland de vuxna dock 
inte sällan en kompromisslösning. Deltagarna har inte något bättre förslag 
och föreslår därmed Uppsala och Uppland utan att egentligen tycka att det är 
helt rätt. Delvis kan det förklaras med att man i intervjusituationen känner 
sig förpliktad att ge mig ett svar på frågan. I sekvensen nedan (exempel 157) 
illustreras ett sådant kompromissvar, något jag också uppfattade under inter-
vjun (rad 20‒21).  

Exempel 157. Det måste bli Uppsala Uppland (V65). 

1 J: Men skulle ni säga att det finns någon plats som,  
2   något ställe där man pratar rikssvenskt 
3 Valter: Ja jag vet inte jag 
4 Viola: Nej 
5 Valborg: Uppsala då kanske 
6 Vera: Ja i Uppland någonstans 
7 J: I faggorna (skratt) 
8 Valter: (…) 
9 Viola: Varför det? 
10 Vera: Mot Stockholm för att (…) rev och så, meta 
11 Valborg: Och sedan kommer man upp till Örebro och då blir det  
12   den där o(…) 
13 Viola: O då pratar dom den 27 oktober 201143  
14 Vilgot:  I (…) och riv 
15 Vera: Ja jag kan inte säga dom där i:na 
16 Viola: Usch jag tycker dom har så äcklig dialekt 
17 Vera:  Och åt Norrland näej 
18 Valborg:  Nej det måste vara Uppsala Uppland eller 
19 Vera: Ja där någonstans 
20 J: Ja om man ska. Men egentligen tycker ni kanske inte  
21   att det finns någon plats eller, tolkar jag rätt då? 
22 Valter: Nej det är svårt att säga tycker jag, vi kan tycka 
23 Viola: Ja jag har aldrig tänkt på det så mycket 

I H40 har man på samma sätt Uppsala som en kompromisslösning, men av-
färdar den till sist då Uppsalaspråket anses alltför blandat med inflyttare. 
                                                 
43 Viola härmar när hon säger datumet vad hon uppfattar som uttal från Örebro. 
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Icke desto mindre uppfattas talspråket i Uppsala som välordnat (se avsnitt 
7.3.1). 

Förutom att generellt placera rikssvenskan i Uppland eller Uppsala före-
kommer också mer sporadiska kommentarer som antyder att man i själva 
verket anser att det egna området mer eller mindre representerar rikssvenska. 
I exempel 158 går deltagarna från att tala om Stockholm, Uppsala och om-
rådet däremellan till att på skämt eller allvar föreslå att rikssvenskan i själva 
verket kommer från det egna området (rad 22‒39).  

Exempel 158. Storhetsvansinne (V40). 

1 J: Men då skulle ni säga att det är egentligen ingen  
2   speciell plats som ni förknippar med rikssvenska  
3   förutom Harbo då44 
4 Viktor:  Nej men 
5 Vilhelm: Mitt emellan Uppsala och Stockholm, där någonstans  
6   nejdå 
7 Vivian: Ja men förut har jag alltid tänkt Stockholm 
8 Viktor: Mm 
9 Vivian: Men Stockholm är ju stockholmst(?), är ju stockholmska 
10 Vilhelm: Ja verkligen 
11 Vivian: Det är ju inte rikssvenska har jag insett i efterhand,  
12   dom pratar ju väldigt e liksom så där så att nej 
13 Viktor: Nej men egentligen skulle jag kunna tänka mig att det  
14   är nästan Uppsala som, jag vet inte det är ganska likt 
15 Vilhelm: Ja mer än Stockholm i alla fall 
16 Viktor: Ja precis, det är en ganska likgiltig dialekt i  
17   Uppsala är det inte 
18 J: Svårt för mig att bedöma, jag tror att jag är  
19   miljöskadad 
20 Viktor: Ja 
21 Allmänt: SKRATT 
22 Vivian: Det är det man inte vet eftersom man själv pratar så  
23   antagligen 
24 Viktor: Nej det är inte det 
25 Viveka: Nej precis 
26 Volmar: Det ligger ju lite närma oss det så 
27 Viveka: Det är nog rikssvenskan det SKRATT 
28 Volmar: Nej men om man säger det det är kanske därför att man  
29   tycker att det är naturligt 
30 Viktor: Det är väl så att det ligger där runt, och säger vi  
31   att det ligger här då låter det lite stort stort så  
32   här 
33 Viveka: Ja storhetsvansinne 
34 Viktor: Det är så egentligen vi menar men vi kan väl sträcka  
35   oss att det ligger i Uppsala 
36 Viveka: Vi vill ju inte verka förmer vet du 
37 Volmar: Nej 
38 Viktor: Nej 
39 Allmänt: SKRATT 

Att föreslå att den egna ortens talspråk är ursprunget till eller en god repre-
sentant för rikssvenska är dock inte okomplicerat, vilket också märks mot 
slutet av utdraget. Att man använder ord som ”förmer”, ”storhetsvansinne” 

                                                 
44 Detta utdrag följer kort efter exempel 153 där Viktor kommenterat att rikssvenskan kanske 
kommer från Harbo. 
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och ”låter stort” indikerar att det finns en viss status i att tala rikssvenska. Att 
själv säga att man talar på det sättet blir därför förmodligen också att förhäva 
sig, och därför landar man snarare i Uppsala. 

8.2.2.1 Huvudstaden och standardspråket 
Stockholm förknippas inte i särskilt stor utsträckning med standardspråk (jfr 
Widmark 1977:248). Det vanliga är snarare att någon i gruppen lanserar 
Stockholm som förslag i sammanhanget, men att gruppen tillsammans avfär-
dar det. Att Stockholm ändå ofta inledningsvis föreslås tolkar jag som att 
man har en uppfattning om att huvudstadens talspråk borde vara representa-
tivt för rikssvenskan. Att det sedan tillbakavisas betyder att det inte uppfattas 
så i praktiken. I H40 antar Håkan också att stockholmarna själva anser att de 
talar rikssvenska (se exempel 143, rad 12). Att huvudstadens språk på sätt 
och vis förväntas vara riksstandard framgår av Vivian i exempel 158 (rad 
7−12). Hon säger sig alltid ha tänkt att språket i Stockholm är rikssvenska, 
men har i efterhand insett att det inte är så.  

Ibland avfärdas språket i Stockholm som representant för rikssvenska 
med argumentet att man kan höra om en person kommer från Stockholm. 
Detta faller då på det underförstådda kriteriet att rikssvenskan förväntas vara 
olokaliserbar, och därför inte kan förknippas med en särskild plats (se exem-
pel 159).  

Exempel 159. Ja Stockholm, dom kan då inte komma med (V65). 

1 Viola: Ja Stockholm, dom kan då inte komma med 
2 Valborg: Det blir bara här 
3 Viola: Tänk vad bra det hörs på folk som är uppfödda i  
4   Stockholm flyttar ut, jag har grannar det är väldigt 

I detta korta utdrag konstaterar Viola att eftersom stockholmska märks så 
tydligt (”tänk vad bra det hörs”, rad 3) kan det inte räknas som rikssvenska. 
Valborgs kommentar (rad 2) är en sammanfattning av den tidigare diskuss-
ionen där man närmast kommit överens om att det enda neutrala talspråket 
talas runt den egna orten. Stockholmska anses dock vara mer rikssvenskt än 
många andra lokaliserbara varieteter, vilket märks bland annat i T65 där 
Tyra vid ett tillfälle ändå konstaterar är att betrakta som ”mera rikssvenska” 
än till exempel talspråk i Enköping eller Örebro. 

I exempel 160 lyfts frågan om vilket talspråk som egentligen förknippas 
med Stockholm. Att talspråket i Stockholm inte anses representera riks-
svenska är tydligt, men vilken sorts talspråk från Stockholm är det egentli-
gen deltagarna tänker på (rad 6‒9)?  

Exempel 160. Det är få människor man stöter på som pratar riktigt som söder (T40). 

1 J: Finns det någon plats där ni tycker att man pratar  
2   rikssvenska 
3 Tomas: Ja jag tycker att dom pratar rikssvenska i Uppsala 
4 Tony: Ja det tänker jag också för Stockholm det är ju dryga  
5   stockholms- 
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6 Tomas: Ja fast det blir ju mer och mer alltså det är inte det  
7   är få människor man stöter på som pratar riktigt som  
8   Söder 
9 Tony: Stockholm då tänker man ju bara Uggla45 liksom det 
10 Tina: Stockholmska (härmar) 
11 Tanja: Ja då är det. Nej men det stämmer nog, det är nog  
12   Uppsala ändå, lite 
13 Tobias: Ja det är nog riks 

Tomas, som själv bott i Stockholm under lång tid, invänder efter att Tony 
karaktäriserat stockholmare som dryga att det ju inte är så vanligt längre att 
man träffar någon som pratar ”som Söder”. Det är förstås omöjligt att veta 
om det är just språk från Söder som Tony tänkte på när han ansåg att 
Stockholm inte är rikssvenska, men exemplet visar att ”stockholmska” och 
”talspråk i Stockholm” inte är okomplicerade begrepp med given betydelse 
(jfr Öqvist 2010).  

Trots att inte många uttrycker att stockholmska är detsamma som riks-
svenska uppfattas detta språk uppenbarligen ändå som något annat än andra 
dialektala varieteter. Detta blir påtagligt till exempel då Hedda och Hugo 
(H15) beskriver hur man inte använder dialektalt färgat talspråk (”bond-
målet”) när man pratar med stockholmare. Detta betyder förstås inte att 
dessa båda anser sig tala dialekt med andra, men att de medger att de anpas-
sar sitt talspråk genom att använda mindre dialekt med just stockholmare ger 
ändå en bild av att stockholmska (och Stockholm) har en speciell ställning 
som språkmiljö i Sverige (jfr Wikner 2014:129‒130). 

8.2.3 Vem talar rikssvenska? 
De ungdomar som deltog i gruppintervjuerna verkar i stor utsträckning mena 
att de själva talar rikssvenska, eller ”korrekt språk”. Bland dem är samtidigt 
tanken på rikssvenska som något som talas i Upplandsområdet framträdande, 
och det är kanske inte heller överraskande att man i egenskap av upplänning 
därmed betraktar sig själv som talare av rikssvenska. Däremot anser man sig 
inte tala lika mycket rikssvenska som andra (Uppsalabor), se exempel 161 
(tidigare återgivet som exempel 89 och exempel 118).  

Exempel 161. Dom känner sig tvingade i Uppsala (H15). 

1 Holly: Ja men i Uppsala kanske dom säger ja jag måste göra 
2   det där, här kanske man säger jag lär göra det där 
3 J: Just det 
4 Hanna: Mm 
5 Holly: Man säger lär i stället för måste till exempel 
6 Hugo: Dom känner sig tvingade i Uppsala 

I detta korta utdrag menar jag att det från åtminstone Hugos sida finns en 
föreställning om att man inne i Uppsala inte kan slappna av på samma sätt 

                                                 
45 Förmodligen refererar Tony till artisten Magnus Uggla. 
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som de själva. De ”känner sig tvingade” (rad 6) att säga allt rätt (ett tecken 
på det är att de använder måste i stället för lär).  

Bland många av deltagarna finns en föreställning om att det man själv ta-
lar är rikssvenska, särskilt bland de yngsta och några av de medelålders del-
tagarna. För Vilhelm i V40 används ”rikssvenska” om den egna gruppens 
språk som en sorts undvikande svar på hur mycket dialekt de talar. Den 
grupp deltagare som är tydligast med att de själva kan tala dialekt, T65, är 
också de som helt tar avstånd från att de skulle tala rikssvenska. I stället 
betonar de att de alltid pratar på samma sätt oavsett sammanhang och Tekla 
menar att ”ska man anstränga sig för att prata rikssvenska då kan det ju bli 
hur tokigt som helst”.  

Också i andra grupper som inte omedelbart identifierar sig som dialekt-
talare beskrivs hur man reagerar om någon talar för rikssvenskt. I exempel 
162 illustreras på olika sätt hur onaturligt det upplevs när någon från den 
egna orten gör det. Sekvensen inleds med att Valter antyder att det finns 
vissa på den egna orten som ”pratar som en bok” (rad 1), vilket han åter-
kommer till på rad 28. Att prata på detta sätt när det förväntade är att an-
vända språkdrag som indexerar lokal tillhörighet beskrivs av Viola som löje-
väckande (rad 8, 11).  

Exempel 162. Då blir jag lite full i skratt (V65). 

1 Valter: Sedan finns det ju vissa Vålabor som pratar som en bok  
2   också. Det låter ju konstlat 
3 Viola: Ja 
4 J: Alltså 
5 Valter: Ja som pratar precis, som att dom pratar rikssvenska,  
6   jag vet inte, så att det har man ju hört på vissa  
7   personer 
8 Viola: Då blir jag lite full i skratt 
9 Valter: Ja det är samma med mig, man kan väl vara naturlig  
10   tycker jag 
11 Viola: Det verkar lite löjligt tycker man, fast dom  
12   anstränger sig väl antar jag 
13 Valter:  Ja dom anstränger sig hela livet 
14 J: Vad kan det bero på då tänker ni att man anstränger  
15   sig för att bli av med dialekten? 
16 Viola: Ja det är väl kanske sina närmaste och hemmamiljön,  
17   jag vet inte, vilka dom umgås med helt enkelt eller 
18   så har dom varit ute i världen och blivit retade  
19   för sitt vålamål 
20 Valter: Ja det kan vara det också 
21 Viola: Ja 
22 Valter: I ungdomen är det mera 
23 Viola: När jag växte upp skilde man ju på fint folk och  
24   annat, sånt finns ju inte idag 
25 Valter: Nej inte märker man nåt 
26 Vilgot: Tror jag inte 
27 Viola: Nu är väl alla lika 
28 Valter: Vi hade ju en, [NAMN], han pratade ju på ungefär som  
29   om han skulle läsa i en bok han jämt 
30 Valborg:  Ja det gjorde han hördu 
31 Valter: Onaturligt, tyckte jag 
32 Vilgot: Ja, just det, det stämmer det 
33 Valter: Men han är ju död sedan några år tillbaka så det är  
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34   väl preskriberat 
35 Vera: Det var vanligt protokoll också, det var sådana grejer 
36 Valter: Det funderade man på, varför han pratade så där  
37   egentligen 
38 Viola: Ja för han var ju bondunge från början, helt vanligt  
39   eller vad jag ska säga 
40 Valter: Ja precis 

Varför somliga väljer att tala riksspråkligt antar Viola handlar om umgänget, 
och hon tar också upp möjligheten att man har blivit retad för att man talat 
dialektalt. På rad 23−24 antyder Viola att hon tidigare tänkt att rikssvenska 
talas av ”fint folk”, men eftersom sådant inte finns idag kan detta inte vara 
en förklaring. Detta återkommer hon till på rad 38−39, där hon förvånas över 
att en person som var en ”bondunge från början” talade så onaturligt. Att 
Viola uppfattar det som att distinktionen mellan ”fint folk” och andra inte 
längre är lika aktuell som förr, gör att man kan tolka den ambivalenta in-
ställningen till standardspråk som något som precis som dialekt på sätt och 
vis hör till det förgångna.  

I ingen av ungdomsgrupperna verkar man sätta standardspråkstalande i 
samband med utbildning. Bland de äldsta deltagarna återkommer denna upp-
fattning dock vid flera tillfällen. Intressant nog kan ingen påminna sig att 
lärarna under deras egen skolgång aktivt motarbetade dialekt. Att det fanns 
en medvetenhet om att vissa dialektdrag inte hörde hemma i skolan märks 
dock bland annat då Vera (V65) talar om ”de där tjocka l:en som man sa i 
skolan” (se exempel 86, rad 1). I exempel 52 talar Hedvig (H65) om hur de 
som åkte in till Uppsala för att studera fick lov att lära sig ”ett riktigt språk” 
(rad 2‒4) till skillnad från dem själva, som blev kvar. Vid ett annat tillfälle 
menar Hedvig att detta bidrar till att dialekten försvinner (”Alla blir ju så 
lärda nu så att de kan inte prata längre”). Att människor inte längre kan prata 
tolkar jag i sammanhanget som att Hedvig menar att de talar onaturligt eller 
tillgjort. För Holger verkar standardspråket på detta sätt göra att den språk-
liga mångfalden minskar, då han svarar att ”Nej det blir de blir stöpta i 
samma sko(?) allihop”.  

8.2.3.1 Rikssvenska och medierna 
Rikssvenskans förhållande till medierna diskuteras en del av de vuxna del-
tagarna i intervjuerna, framför allt bland de äldre. Ungdomarna verkar över 
huvud taget inte förknippa standardspråket med medier.  

Hos de äldsta tycks det finnas en stark förväntan på att det talade språket 
på teve ska vara det som de menar är rikssvenska. Denna förväntan kommer 
endast till uttryck när man talar om hur språket på teve inte är vad det borde. 
I exempel 163 diskuterar de äldre deltagarna från Östervåla detta.  

Exempel 163. Dom pratar så mycket dialekt i teven (V65). 

1 J: Nu ska vi se, vad tycker ni är skillnaden mellan  
2   dialekt och rikssvenska? 
3 Viola: Ja vad är egentligen rikssvenska då? 
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4 Vilgot: Stockholmska 
5 Viola: Näej 
6 Vilgot:  Nej knappast 
7 Vera:  Nej jag tycker dom pratar så mycket dialekt i teven,  
8   nästan alla pratar ju skånska och det förstår man inte 
9 Viola: Det tycker jag, det retar mig lite 
10 Valborg: Mig med 
11 Vera: Och nyhetsuppläsare, jag tycker att det är jättesvårt 
12 Viola: Och norskor ska prata väder. Jag tycker dom skulle ha  
13   svenska 
14 Vera: Som sagt nyhetsuppläsare är väldigt mycket skåningar 
15 Viola: Jaa 
16 Vera: Men det är klart dom är så många dom 

Diskussionen börjar med att Viola, efter att jag introducerat temat riks-
svenska, frågar de andra i gruppen och mig vad rikssvenska egentligen är 
(rad 2). Efter att Vilgot nämnt stockholmska, men tillsammans med Viola 
avfärdat detta förslag, tar Vera upp att man numera hör mycket dialekt på 
teve (rad 7‒9). Denna uppfattning delas av flera av de andra i gruppen. Trots 
att Vera aldrig nämner rikssvenska är det troligt att hon kommer in på dialekt 
på teve just därför att hon och de andra i gruppen så tydligt förknippar språ-
ket på teve med just rikssvenska. Att dialekter inte är det förväntade i offent-
ligt språk framgår också i V40 (exempel 164).  

Exempel 164. En skåning han klarar ju aldrig av att prata som det står (V40). 

1 Volmar: […] Men som man säger en skåning han klarar ju aldrig  
2   av att prata som det står 
3 Vivian: Fast det konstiga är att dom fick ju lära sig det jämt  
4   förut när dom skulle vara med på teve och på nyheter  
5   och hur sjutton gjorde dom liksom, dom lärde sig ju på  
6   något sätt. Och sedan, dom sjunger ju inte på skånska,  
7   det har jag alltid tyckt var konstigt 
8 Viktor: Jo Edvard Persson 
9 Vivian: Ja okej 
10 J: Ja just det 
11 Vivian: --- sjunger ju på skånska men förut så gjorde dom ju  
12   aldrig det, dom pratade schlagerstjärnor och så där  
13   dom sjunger ju på riktig och sedan när dom började 
14   prata så var det skånska 
15 Vilhelm: Men som Timbuktu det är ju deras grej också 
16 Vivian: Ja och det är ju lite skånska med liten annan dialekt 

I utdraget diskuterar deltagarna varför skåningar idag inte verkar lägga bort 
sin skånska som offentliga personer. Vivian tar upp att de förut fick lära sig 
att tala rikssvenska, men att de numera inte verkar göra det. När det handlar 
om Timbuktu46 antas det vara för att det är ”deras grej” (Vilhelm, rad 15), 
alltså att dialekten används för att skapa bilden av artisten. Det är också in-
tressant att just Timbuktus språk av Vivian beskrivs som ”skånska med liten 
annan dialekt” (rad 16). Precis som tidigare verkar här föreställningar om 
multietniska varieteter oproblematiskt kategoriseras som dialekt.  

                                                 
46 Timbuktu är en skånsk musiker som både som artist och person förknippas med mång-
kultur. 
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För flera av de medelålders deltagarna tycks föreställningen om att riks-
svenska hör hemma i medierna vara mindre problematisk än för de äldre. 
Man känner till föreställningen, men förknippar den egentligen med ett hi-
storiskt förhållande. ”Ja nu är det väl blandat” säger Håkan (H40), och i T40 
beskriver Tomas användandet av rikssvenska på radion som att ”Det var väl 
så historiskt”. Tanja i samma grupp upplever att rikssvenska också i medier-
na är tillgjort.  

Att dialekt talas i medierna kan också uppfattas som charmigt. I exempel 
165 samtalar T40 om att man numera hör dialekt både på nyheterna och i 
sportsändningar.  

Exempel 165. Dom har kanske upptäckt att det är en charm liksom (T40). 

1 Tomas: Och så där så då tvättade man ju bort alla dialekter,  
2   det är väl det som gör det 
3 Tobias:  Men nu är det ju skitmycket skåningar på radion och så  
4   där, och teve med 
5 Tomas:  Ja precis 
6 Tanja:  Lika som på nyheter och sådant också är ju 
7 Tobias: (-)? Sporten 
8 Tomas: Ja precis 
9 Tobias: Usch 
10 Tina: Dom har kanske upptäckt att det är en charm liksom  
11 J: Ja visst 
12 Tomas: Vad heter hon Yvette på tevesporten, mål om man säger 
13 Tanja: Ja hon har riktiga 
14 Tony: Ja precis 
15 Tanja: Hon är nog mera norrlänning än vad vi är 
16 Tina: FNISSAR 

I utdraget beskrivs dialekt i medierna inte uppseendeväckande, utan snarare 
som något positivt när Tina konstaterar att ”dom har kanske upptäckt att det 
är en charm liksom” (rad 10). Den enda som öppet ifrågasätter det önskvärda 
i att behöva höra skånska på teven är Tobias (rad 9). 

8.2.4 Standardbedömning 
I det test som genomfördes bland niondeklassarna i Östervåla högstadium 
ingick en uppgift där deltagarna ombads bedöma hur standardspråkliga de 
uppfattade de 14 röster som spelades upp (se avsnitt 3.3.5). Fyra svar har 
räknats bort från resultatet, då eleverna på olika sätt inte genomfört uppgif-
ten eller svarsblanketterna inte har fyllts i på ett trovärdigt sätt. Sammanlagt 
har 46 elever genomfört standardbedömningsuppgiften.  

Resultatet presenteras i tabell 24. Viktigt att minnas är att deltagarna om-
bads att ange hur rikssvenska de tyckte att rösterna lät på en skala mellan 1 
och 6. Att någon fått värdet 6 betyder därmed inte att denna person uppfattas 
som dialektal, eftersom det eleverna fick inte var skala mellan rikssvenska‒
dialekt. Det kan i stället handla om att personen uppfattas tala till exempel 
ungdomsspråkligt eller socialt markerat på annat sätt. I tabellen nedan är 
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rösterna uppställda utifrån medelvärdet för standardbedömningen, så att de 
som bedömts som mest standardnära kommer först.  

Tabell 24. Översikt över standardbedömningar (1 = standardnära, 6 = inte standard-
nära). 

Röst Median Medelvärde Min-Max 
Standard-
avvikelse

Placering i 
regionen 

Sthlm1 2 2,0 1−5 1,0 S
Harbo2 2 2,4 1−5 1,2 SE
Sala2 2 2,6 1−6 1,3 S
Gävle2 2,5 2,7 1−6 1,2 S
Sala1 3 2,9 1−5 1,0 V
Tärnsjö1 3 2,8 1−5 1,1 E
Harbo1 3 3,1 1−5 1,0 VN
Våla2 3 3,1 1−5 1,2 V
Sthlm2 3 3,2 1−6 1,4 S
Uppsala1 3 3,3 1−5 1,1 V
Uppsala2 3,5 3,4 1−6 1,3 S
Gävle1 3 3,5 1−6 1,2 N
Tärnsjö2 3 3,7 1−6 1,4 N
Våla1 5 4,6 2−6 1,3 N

Det är tydligt att de flesta rösterna uppfattas som varken standardnära eller 
icke-standard. De flesta värden ligger mycket nära skalans mittpunkt (3) och 
uppfattas alltså som tämligen lika varandra ur standardspråksperspektiv. 
Intressant att lägga märke till är att rösterna från Uppsala och Stockholm inte 
anses mer standardnära än rösterna från övriga orter. Uppsalarösterna upp-
fattas tvärtom generellt som mindre standardnära än de flesta. Den röst som 
uppfattas som mest standardspråklig är ändå just en stockholmsröst. Det är 
möjligt att Sthlm1 bedöms som mest standardspråklig på grund av hans för-
hållandevis akademiska ordval, något som man kanske kan associera till 
skriftspråk. 

Längst till höger i tabellen har jag fört in information från lokaliserings-
uppgiften som redovisades i 7.4, här med en förkortning som visar var flest 
deltagare placerat rösten, antingen på orter söder (S), väster (V), norr (N) om 
eller i undersökningsområdet (E). En tydlig tendens är att röster som av de 
flesta deltagarna placerats söder om undersökningsområdet (i Stockholm 
eller Uppsala) bedöms som mer standardspråkliga än röster som av de flesta 
tros komma från norr om det egna området (Gävle eller Tierp). Undantag 
finns dock, och även en röst som av många placeras söder om det egna om-
rådet (Uppsala1) hamnar relativt långt ner på standardskalan. Generellt ver-
kar dock standardbedömningen ganska väl följa hur rösterna har lokaliserats. 
Tendensen är att de röster som uppfattas som från söder om det egna om-
rådet bedöms som mest standardnära, därefter röster från det egna området, 
sedan rösterna som bedöms komma från väster om det egna området och 
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slutligen de som bedöms komma från norr om det egna området, vilka 
följaktligen verkar uppfattas som de minst standardspråkliga.  

I den här jämförelsen är det dock viktigt att komma ihåg att flera av rös-
terna var så svårbedömda att det inte nödvändigtvis var en stor majoritet som 
kryssade för ett visst alternativ. Endast i de fall där det var precis lika många 
gissningar på två olika områden i regionen har jag angett två bokstäver i den 
sista spalten. Icke desto mindre är tendensen tydlig. 

Om jag ser på hur jag själv bedömt rösterna i fråga om användningen av 
dialektdrag (se avsnitt 7.4.1.1‒7.4.1.7) framgår att de röster jag uppfattade 
som mest dialektala också är de som av deltagarna bedöms som minst riks-
svenska. I övrigt verkar bedömningen inte vara beroende av den lilla dia-
lektala variation jag kan uppfatta. Personer med tydliga frikativa /i/-ljud 
(Sthlm1, Sthlm2 och Uppsala2), ett språkljud som jag tidigare visat verkar 
förknippas med Stockholm, återfinns till exempel både högst upp, omkring 
mitten och mot botten av tabellen. Detta uttal förefaller därmed inte inverka 
på huruvida rösten uppfattas som rikssvensk. På samma sätt återfinns högt 
upp i tabellen (bedömda som mer rikssvenska än de längre ner) också röster 
med antydan till ”tjockt l” (Sala2, Gävle2). Resultatet tyder på att riks-
svenska förknippas mer med talspråk söder om det egna området än norr om 
det. I praktiken kan deltagarna dock inte med någon större träffsäkerhet 
lokalisera röster i regionen.  

En av rösterna (Våla1) utmärker sig i denna bedömning, både vad gäller 
medianvärde, medelvärde och min‒max-värde. Detta kan förmodligen för-
klaras med att det röstprov som deltagarna fick höra av denna talare av olika 
skäl fungerade mindre bra (se avsnitt 7.4.1.5). Jag tror inte att resultatet för 
denna röst nödvändigtvis ska tolkas som att han uppfattas som avgjort mer 
dialektal än övriga röster. I stället handlar det troligen om andra faktorer i 
ljudklippet. 

8.3 Sammanfattning 
Av kapitel 8 framgår att dialekt av deltagarna i gruppintervjuerna förstås på 
ett relativt okomplicerat sätt som ’språk som varierar geografiskt’. Det geo-
grafiska avståndet, men framför allt det uppfattade, till andra dialektområden 
verkar spela stor roll för hur dialektalt detta framstår. Den prototypiska dia-
lektnivån tycks vara landskapsdialekt, och sådana värderas av deltagarna 
tämligen allmänt. För ungdomarna verkar värdering av dialekter vara det 
mest naturliga sättet att tala om dialektvariation. Dialekter värderas i materi-
alet framför allt utifrån hur de låter, en föreställning om begriplighet och 
vilka allmänna känslor de framkallar.  

Dialekt från det egna området upplevs som ett mindre gott exempel på 
dialekt, då den för utomstående inte är omedelbart lokaliserbar. Bland många 
av deltagarna finns också en föreställning om att det man själv talar är riks-
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svenska, särskilt bland de yngsta och några av de medelålders deltagarna. 
Den sociala dimensionen är mycket viktig för uppfattningar om rikssvenska; 
rikssvenska, starkt associerat med skriftspråk, förknippas allmänt med for-
malitet och tillgjordhet. Den geografiska dimensionen är dock ständigt när-
varande, och även om rikssvenska framför allt anses vara språk som inte är 
geografiskt placerbart resonerar deltagarna om hur det geografiskt kan place-
ras. 

Det framkommer på olika sätt att den uppfattade normen för vad riks-
svenska är blir särskilt påtaglig när kontrasten till dialekt också blir mindre 
tydlig (jfr figur 1 om lokal dialekt och regional dialekt). Detta skulle kunna 
gälla hela det svenska språkområdet, men kanske blir det tydligare i ett om-
råde där dialekten är jämförelsevis standardnära.  
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9 Sammanfattande diskussion 

Utgångspunkten för denna undersökning har varit att studera hur lekmän i ett 
standardspråksnära område förhåller sig till den språkliga omgivning de 
befinner sig i. Framför allt har det handlat om hur invånare uppfattar dia-
lektal variation i närområdet och regionen och hur de ser på standardspråket, 
särskilt i förhållande till talspråket i det egna området. Jag har försökt närma 
mig avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar genom först och 
främst kvalitativa gruppintervjuer, men kompletterat detta med vissa kvanti-
tativa test. I detta sista kapitel vill jag lyfta fram och diskutera avhandlingens 
huvudsakliga resultat (avsnitt 9.1‒9.7), delvis i relation till de metoder jag 
använt och hur de fungerade i praktiken (avsnitt 9.8). Avslutningsvis vill jag 
också säga något om vad jag menar att studiens resultat kan betyda för 
språkvetare (avsnitt 9.9). 

Att undersökningsområdets talspråk kan betraktas som standardspråks-
nära har varit ett grundläggande antagande. I gruppintervjuerna är det tydligt 
att bilden av att närområdet är standardspråksnära delas av mig och del-
tagarna. Eftersom standardspråk (eller rikssvenska) visade sig vara ett pro-
blematiskt begrepp för de flesta som medverkade är det dock inte självklart 
att det egna områdets dialekt av deltagarna själva skulle beskrivas som just 
standardspråksnära i alla sammanhang. Ofta är icke-dialekt förmodligen 
närmare sanningen. Jag kommer därför inte att i detta kapitel tala om 
standardspråk i alla sammanhang, utan i stället ibland använda just ”icke-
dialekt”.  

Jag vill också tidigt framhålla att något jag menar utmärker lekmäns syn-
sätt, i jämförelse med ett vetenskapligt sådant, är att en del uppfattningar 
som kan tyckas utesluta varandra framhålls som ”sanna” parallellt, något 
som ofta blir tydligt i kvalitativ forskning. I mitt material är detta förmod-
ligen mest märkbart när det gäller hur deltagarna avgränsar den egna dia-
lekten. Å ena sidan särskiljs den ofta tydligt från omgivande orter (utanför 
det egna området), å andra sidan anses den inte ha några egentliga språkliga 
särdrag som skiljer den från dialekt i regionen. Samma fenomen är också 
tydligt, om än mindre påtagligt, i det sätt deltagarna talar om dialekt som 
någonting som på en och samma gång finns idag och är intimt förknippat 
med förr i tiden. Under intervjuerna blev detta aldrig problematiskt, men det 
innebär att deltagarna förmodligen i efterhand både håller med och inte hål-
ler med sig själva. Framför allt betyder det att deras svar alltid måste ses i en 
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kontext av både intervjusituationen och vad som sägs av de andra deltagarna 
i gruppen. 

9.1 Dialekttalaren och dialektanvändaren idag 
I ett område som av invånarna själva dialektmässigt identifieras som relativt 
standardnära menar jag att det är särskilt intressant att undersöka vem som 
betraktas som dialekttalare. Detta konkretiserar inte bara deltagarnas syn på 
vad dialekt är, utan också i vilken mån de menar att dialekt används och på 
vilket sätt.  

I gruppintervjuerna blev det tydligt att deltagarna räknar med två olika ty-
per av personer som talar dialekt eller dialektalt. För det första beskrivs per-
soner som har tillgång till hela det dialektala systemet. Dessa prototypiska 
dialekttalare utmärker sig i huvudsak genom att vara äldre. Den exakta 
åldern som förknippas med ett sådant bruk av dialekt varierar beroende på 
deltagarnas egen ålder. För de yngsta är det förmodligen personer i samma 
ålder som de äldsta deltagarna i undersökningen som avses, medan det för de 
senare snarare handlar om de egna föräldrarna och mor- och farföräldrarna. 
Andra faktorer (till exempel utbildning, bostadsplats, yrke och liknande) tas 
upp i mycket liten omfattning, kön inte alls.  

Det är förmodligen inte orimligt att tänka sig att den dialekt man antar att 
dessa personer talar/talade är den dialekt som talades vid en tidpunkt före 
industrialiseringen och urbaniseringen då boende på orterna inte hade så 
mycket daglig kontakt med andra områden och med personer utifrån, och 
som tydligt associeras till det tidigare jordbrukssamhället. På många sätt 
påminner föreställningen därför om både NORM (Chambers & Trudgill 
1998:29) och den typiska sagespersonen i tidiga dialektintervjuer.  

För det andra ses också personer som drar nytta av språkliga resurser från 
det dialektala systemet som användare av dialekten. I själva verket är detta 
också något som alla ortsbor förväntas göra. Dessa lån från det dialektala 
systemet är i princip så neutrala att deltagarna inte själva tänker på det som 
att därmed vara dialekttalare. Av det skälet ser sig deltagarna själva inte som 
dialekttalare i någon större utsträckning förrän de i intervjun reflekterar över 
att andra, från andra områden, verkar identifiera dem som sådana, något de 
ger många exempel på. I någon mån innebär detta att de omdefinierar vad 
dialekt är så att det inte längre innebär att man behärskar och använder hela 
dialektsystemet, så som de prototypiska dialekttalarna förväntas göra. Även 
att då och då punktvis använda dialektala resurser blir ett sätt att tala dialekt. 
Ur deltagarnas perspektiv framstår detta ofta som okomplicerat, vilket för-
modligen stöds av den strikt geografiska definition av dialekt som delas av 
de flesta. Det framkommer inte att deltagarna ser på sin egen användning av 
dialekt som regionalisering av dialekten, snarare tycks självbilden vara att 
man använder mer eller mindre lokal dialekt beroende av kontexten.  
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Också i ett område som inte ens invånarna själva anser vara dialektalt ver-
kar det ändå finnas sociala normer för när man förväntas använda mer eller 
mindre dialekt. Framför allt handlar den behärskning av dialekten som för-
väntas av alla boende på orterna dock om receptiv kunskap, invånarna antas 
förstå dialekt från det egna området. Vid ett fåtal tillfällen framkommer 
också en förväntan om mer aktiv dialektkunskap. Men också i andra sam-
manhang är icke-dialektala varianter ibland markerade. Att alla, särskilt 
ungdomar, inte antas kunna förstå och tala dialekt(alt) upplevs som ett tradi-
tionsbrott och uppmärksammas i de flesta vuxna grupperna. 

Användandet av dialekt/dialektdrag verkar i vissa sammanhang vara ett 
sätt att diskret signalera tillhörighet till ortsgemenskapen. Särskilt när man 
talar med någon som man föreställer sig kan använda hela det dialektala 
språksystemet (framför allt äldre) upplever man krav på sig att tala mer dia-
lektalt. Ibland framstår det som helt nödvändigt för att det inte ska uppfattas 
som att man tar avstånd från sammanhanget och den lokala gemenskapen. På 
sätt och vis kan dialekten därmed också sägas vara ett medel för att befästa 
att den lokala gemenskapen existerar (jfr Johnstone 2010:399). Den som inte 
använder dialektala drag när detta framstår som naturligt kan uppfattas aktivt 
markera mot det lokala, ett tecken på att dialekten också förknippas med 
ideologiska ramverk om lokal stolthet.  

9.2 Dialektavgränsningar i ett norduppländskt 
perspektiv 

Mälardalsregionen, med Stockholm och Uppsala som största städer, ligger 
centralt i Sverige, och mellansvenskt talspråk har haft en särställning i till 
exempel talade medier. Av deltagarna i gruppintervjuerna beskrivs det egna 
området som tätt sammanlänkat med svenskt standardspråk, men regionen 
uppfattas samtidigt inte som språkligt enhetlig.  

Ett tydligt resultat som bottnar i intervjusituationen och de frågor som 
ställdes är att det minsta meningsfulla dialektområdet avgränsas på delvis 
olika sätt beroende på deltagarnas utgångspunkt. När perspektivet är att be-
skriva var man talar likadant som på den egna orten är de avgränsningar som 
görs ofta relativt lokala. Om deltagarna i stället utgår ifrån var man talar 
annorlunda än de själva blir perspektivet snarare regionalt. I det första fallet 
drar deltagarna inte sällan dialektala gränser inom det undersökta området. 
När perspektivet är det andra inkluderas framför allt Uppsala i mycket större 
utsträckning, och resultatet blir snarast vilka varieteter man räknar med i den 
omgivande regionen. 

I de fall deltagarna i gruppintervjuerna verkar anse att det är meningsfullt 
att avgränsa dialekt inom undersökningsområdet kan dessa gränser sättas i 
samband med orternas relativa betydelse och storlek. Viktigare att lyfta fram 
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är dock att resultatet också speglar hur närområdet upplevs av deltagarna 
själva. Jag menar att detta är ett exempel på hur deltagarnas uppfattning om 
dialektal variation i närområdet sammanfaller med, och kanske också påver-
kas av, upplevelse av området som sådant (jfr plats med betydelse, se kapitel 
4).  

I ett regionalt perspektiv avgränsar deltagarna i intervjuerna framför allt 
västmanländska (gäller särskilt de vuxna), norrländska och stockholmska. I 
lokaliseringstestet, där ungdomar i åk 9 fick gissa varifrån röster från regio-
nen kom, var deltagarna i allmänhet inte särskilt träffsäkra när det gällde att 
pricka in rösternas hemvist. I någon mån förändras detta om man i stället ser 
till hur rösterna placeras relativt det egna området (söder, väster eller norr). 
Särskilt verkar röster från söder om det egna området kunna lokaliseras rela-
tivt väl. Det kan tolkas som att denna sydliga varietet, av de flesta troligen 
associerad med Stockholm, också kan urskiljas perceptuellt. Röster som 
associeras med denna sydliga varietet värderades dock inte annorlunda i 
masktestet. Det är också relativt tydligt att språkdrag som i ett allmänsvenskt 
perspektiv associeras med dialekt, till exempel tjockt l, förknippas med norr 
om det egna området, medan frikativt /i/ förknippas med söder. De röster 
som bedöms vara norrifrån anses mindre standardspråkliga, men de som 
uppfattas komma söderifrån bedöms å andra sidan inte som mer standard-
nära än andra. Detta stöder också den tydliga uppfattning som kommer fram 
i gruppintervjuerna, även bland ungdomarna, att Stockholm inte nödvändigt-
vis betraktas som geografiskt centrum för svenskt standardspråk.  

Både lokaliseringstestet och masktestet tyder dock på att den dialektala 
variationen i regionen är begränsad, vilket också framhävs av deltagarna i 
intervjuerna. I ett område där en förhållandevis stor del av den svenska be-
folkningen är bosatt, uppfattas inga entydiga varieteter. Avhandlingens 
resultat visar dock att dialekt, oberoende av den i praktiken ringa varia-
tionen, kan användas för att avgränsa det egna området och andra, och att 
detta dessutom verkar vara ett för deltagarna naturligt sätt att beskriva an-
vändningen av dialekt. Språkets funktion som uppfattad gränsmarkör är 
därmed viktig också på en plats där variationen i praktiken är mycket liten. 
Språkliga skillnader behöver inte vara stora, de behöver kanske inte ens vara 
möjliga att perceptuellt urskilja, för att uppfattas som distinkta och viktiga.  

I vilken utsträckning kan då de tre orter som undersökts sägas utgöra ett 
avgränsat dialektområde? Denna undersökning gäller ett område som på för-
hand definierats av mig. Detta gjordes helt utan språklig hänsyn, enbart base-
rat på geografiska och administrativa gränser. Jag menar ändå att under-
sökningsområdet ger intryck av att vara språkligt relevant för de flesta del-
tagarna, något som framkommer i flera av resultatkapitlen. Ett sådant sätt att 
definiera sitt dialektområde kan möjligen motiveras med att många i hög 
grad också verkar identifiera sig med de andra invånarna i närområdet, vilket 
inte minst blir tydligt då man betänker de ofta starkt negativa attityder till 
grannområden som har konstaterats i tidigare undersökningar på annat håll 
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(jfr Baumann Larsen 1972b:106‒107). Isaacsson (1923), som i sin avhand-
ling undersökte dialekt i delvis samma område som jag, drog slutsatsen att 
de tre orterna utgjorde ett sammanhållet dialektområde (även om han inte 
använde just detta ord).  

Trots att mitt undersökningsområde är att betrakta som standardnära ver-
kar de mekanismer som styr hur språkbrukare avgränsar det egna dialekt-
området vara desamma som i mer särpräglade dialektområden. Detta märks 
inte minst i jämförelse med Flodell (2000), vars frågeställning i detta avse-
ende var likartad och som redovisar mycket snarlika kommentarer som dem 
som framkommer i min undersökning. Ännu mer överraskande är likheter 
man finner om man jämför med Iannàccaro & Dell’Aquila (2001), som i en 
komplicerad språklig omgivning där olika nationalspråk samspelar med 
mycket särpräglade dialekter pekar på samma huvudsakliga tendenser som 
jag kan visa i ett område som på många sätt måste höra till de språkmässigt 
minst komplexa man kan föreställa sig.  

9.3 Lekmäns dialektbeskrivning(ar) 
En del av undersökningen har gått ut på att studera vilka dialektala drag del-
tagarna beskriver som typiska för närområdet, och som på så vis är att be-
trakta som registrerade till den lokala dialekten. Genom att gå igenom vilka 
strategier deltagarna använder har jag visat hur lekmän kan uttrycka kunskap 
om och förtrogenhet med dialekt i närområdet utan språkvetenskaplig termi-
nologi. I dessa strategier finns också en sorts källvärdering, och med hjälp av 
dem kan deltagarna därför också på olika sätt uttrycka hur säkra de är på den 
information som förs fram. 

De dialektdrag som av deltagarna i gruppintervjuerna tas upp som typiska 
för den egna orten och det egna området är i de flesta fall beskrivna i dialekt-
litteraturen och associeras där med traditionell dialekt. Undantag från detta 
är en del ortsspecifika dialektdrag som förs fram i intervjuerna, och delvis 
också sådant som anses utmärka ungdomar på orterna. Ett väntat inslag i 
rapporteringen är också de paralingvistiska drag som ofta anses typiska för 
lekmäns språkbeskrivningar. Att dessa paralingvistiska beskrivningar (till 
exempel ”skrikig”, ”snabb” och liknande) inte får någon plats i språkveten-
skapliga redogörelser har förmodligen till inte liten del att göra med att de 
ofta uppfattas vara värderande. Icke desto mindre är det en svaghet att 
språkvetenskapen inte kan ge en vetenskaplig beskrivning och förklaring till 
det som lekmän anser vara viktigt för att karaktärisera dialektvariationen. 
Det är inte omöjligt att deras beskrivningar framför allt bottnar i en brist på 
terminologi, och det borde därför i princip vara möjligt att med vetenskaplig 
metod komma åt vad som avses.  

I avhandlingen försöker jag lyfta fram dialektens och dialektdrags sociala 
betydelse, inspirerad av Silversteins (2003) syn på indexikal ordningsföljd. 
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Jag menar att detta är ett viktigt sätt att förstå mekanismerna bakom både 
dialektanvändning och -förändring. Det är också ett sätt att visa vad dialekt-
drag har gemensamt. Det ojämförligt viktigaste enskilda språkdrag som förs 
fram som typiskt för närområdet är sammanfallet mellan /e:/ och /ɛ:/. Detta 
drag är egentligen inte ovanligt i svenskspråkiga dialekter, men framstår här 
nästan som en sorts symbol för dialekt i närområdet. Draget befinner sig på 
indexikalitetsnivå 3, då det inte bara förknippas med lokal tillhörighet utan 
också med korrekthet. Flera gånger tas till exempel stavningssvårigheter upp 
när man talar om det. Känslomässigt verkar deltagarna snarast känna en viss 
stolthet över draget, inte minst för att det uppfattas vara typiskt just för den 
egna dialekten. Bland ungdomarna märks dock inte denna stolthet (se avsnitt 
9.7).  

Ett annat dialektdrag som ofta nämns i intervjuerna är det speciella uttal 
av /ø:/ som förknippas med Östervåla. Detta är det enda ortsspecifika dia-
lektdrag som av allt att döma för flera av deltagarna befinner sig på indexi-
kalitetsnivå 3. Till skillnad från sammanfallet mellan /e:/ och /ɛ:/ anses detta 
drag dock inte längre vara något som allmänt kan höras, och mitt intryck är 
att deltagarna bedömer att draget inte längre är levande i dialekten även om 
det inte sägs rakt ut. Intressant att ta fasta på i detta fall är i stället den tradi-
tion som uppenbart finns omkring uttalet, en tradition som förts vidare också 
sedan uttalet har upphört att vara allmänt förekommande. Jag vill även lyfta 
fram hur de strategier som handlar om att hänvisa till tradition på olika sätt 
mycket ofta används för att just diskutera detta dialektdrag, inte sällan ge-
nom att direkt omtala just en sådan tradition. Till viss del kan därför dia-
lekten, åtminstone bland de vuxna, användas för att lyfta fram en tradition av 
dialektkunskap. Denna kunskap kan sedan användas för att skilja mellan de 
tre undersökta orterna. Dialektkunskap blir på så vis ett tydligt sätt att också 
länka nutid till ortens historia och tradition. Att de strategier som handlar om 
dialekttraditionen framför allt används för att tala om ortsspecifika dialekt-
drag kan möjligen kopplas ihop med att en förutsättning för metaspråkliga 
kommentarer är att talarna uppfattar en variation. I ett samhälle där de flesta 
huvudsakligen rörde sig lokalt är det kanske inte överraskande att den varia-
tion som uppmärksammades var av denna typ (jfr Johnstone, Andrus & 
Danielson 2006:88, Beal 2009:151).  

En språklig nivå som verkar inta en framskjuten plats i deltagarnas språk-
medvetande är utan tvekan dialektens lexikon. Detta gäller särskilt de äldsta 
deltagarna. Att orden får en särskild ställning är delvis förståeligt. Det är ju i 
orden som uttal och morfologiska drag märks, och att fokus hamnar på ”bud-
bäraren” är inte märkligt. Att just de äldsta fokuserar mest på ord kan ha 
flera orsaker, men kan kanske delvis sättas i samband med att denna grupp 
har minst formell utbildning i språk (ingen av dem har mer än sju års skol-
gång). Orden verkar bland dessa nästan uppfattas som symboler för både 
dialekten och för det samhälle där dialekten prototypiskt talades. 
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9.4 Dialektförändring 
I ett standardspråksnära område är det möjligt att förändringen från den 
traditionella dialekten, så som den talades i början av 1900-talet, till det 
mindre lokalt förankrade språk som används idag, är mindre märkbar än för 
dem som befinner sig i en mer särpräglad dialektal miljö. Inte desto mindre 
vittnar de vuxna deltagarna i gruppintervjuerna om en tydlig upplevelse av 
dialektförändring, vilket sätts i samband med övergripande samhälls-
förändringar på samma sätt som är vanligt inom dialektologin (jfr avsnitt 
1.2.3). Det är för övrigt viktigt att påpeka att de orsaker som tas upp till att 
dialekt och språk förändras i princip uteslutande handlar om utomspråkliga 
faktorer. Trots det beskrivs språkförändring som något naturligt och i grund 
och botten positivt, möjligen just därför att förändring så tätt associeras med 
samhällsutveckling.  

Något jag tydligt upplevde i intervjuerna var en allmän känsla av att de 
vuxna deltagarna var mycket måna om att framställa sin inställning till 
språkförändring just positivt. Jag menar att detta har kopplingar till den all-
männa diskurs om dialektförändring som finns i samhället, där dialekt ofta 
beskrivs som på tillbakagång. I olika populärvetenskapliga sammanhang (jfr 
avsnitt 2.5) framgår inte sällan att denna språkförändring inte verkar be-
kymra språkvetare i allmänhet, och denna pedagogiska underton är inte säl-
lan framträdande. I detsamma målas bilden av språkbrukarna som notoriska 
motståndare till förändring upp (jfr Andersson 2016). Jag upplevde det som 
att de vuxna deltagarna försökte distansera sig från denna senare bild av 
lekmäns inställning, genom att eftertryckligt demonstrera för mig att de inte 
kände igen sig i beskrivningen. 

Vad gäller det egna talspråket uppmärksammar deltagarna framför allt 
den omedvetna förändring som de märker hos sig själva när de jämför över 
tid. I betydligt mindre utsträckning förekommer kommentarer om medveten 
förändring, något som också verkar förknippas med tillgjordhet och ofta ses 
på som något negativt. Den egna dialekten verkar förknippas relativt starkt 
med den personliga identiteten, och att byta varietet vid till exempel flytt till 
en större stad upplevs som fånigt. I princip menar jag att dialektens betydelse 
för deltagarna blir tydligast när det handlar om just förändring, och att 
många har en känsla av att dialekten på ett eller annat sätt representerar tala-
rens ursprung. Att lägga bort sin dialekt kan därmed uppfattas som ett svek.  

9.5 Standardspråk och dialekt 
På många sätt verkar dialekt vara ett för deltagarna relativt oproblematiskt 
fenomen, som kan användas för all variation som associeras med geografisk 
plats. Också sådant som av språkvetare inte betraktas som dialekt (till exem-
pel migrationsrelaterad variation) räknas vid olika tillfällen dit, eftersom 
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också den variationen uppfattas indexera geografisk tillhörighet. Dialekt 
förknippas inte heller nödvändigtvis med autenticitet, även om den ibland 
kan göra det. En huvudsaklig innebörd verkar således vara ’geografisk 
talspråksvariation’. Widmark (1996:409) kan därför sägas ha rätt i att lek-
män inte har samma behov av detaljer som språkvetarna, men mitt material 
tyder ändå på att de skiljer mellan olika språknivåer (se figur 14). 

I kontrast till dialekt framstår rikssvenska (eller standardspråk) som ett på 
lite olika sätt problematiskt begrepp i alla åldersgrupper. Gemensamt för alla 
verkar vara en tydlig uppfattning om standardspråket som förknippat med 
korrekthet, formalitet, skriftspråk och tillgjordhet. Knappt någon gång om-
talas rikssvenska positivt. Synen på standardspråket kompliceras dock av att 
ungdomarna inte har samma förtrogenhet med begreppet, och kanske inte 
heller räknar med existensen av ett standardspråk på samma sätt som de 
äldre. Det verkar inte betyda att de inte räknar med en, på många sätt kanske 
ännu tydligare, ”korrekt” norm för svenska språket. Denna norm förefaller 
dock på ett annat sätt oproblematiskt förknippas med det geografiska om-
rådet runt Uppland och Uppsala, och har kanske sin upprinnelse i att den 
regionala varietet man förknippar med det egna området i mångt och mycket 
anses mest korrekt i ett nationellt perspektiv. Eftersom det i intervjuerna 
visade sig att ungdomarna hade mycket oklara uppfattningar om vad ”riks-
svenska” innebär, är det också svårt att riktigt tolka deltagarnas svar i 
standardbedömningstestet. Vad de faktiskt har lyssnat efter är förmodligen 
snarare något liknande ”korrekt språk”. Som huvudsakligen korrekt tycks de 
ha uppfattat det mesta de fick lyssna på, eftersom skillnaderna i bedömning 
var små.  

Det är värt att understryka att standardspråk inte förknippas med 
Stockholm. I själva verket betonas att det deltagarna uppfattar som riks-
svenska inte har med Stockholm att göra, även om standardbedömningen 
tyder på att röster som placeras söder om det egna området uppfattas som 
mer standardspråkliga än de andra. Detta resultat kan jämföras med 
Widmarks (1977:248) vars deltagare i större utsträckning kopplade ihop 
Stockholm med standardspråk – men också uppfattade stockholmska som 
tillgjort. I mitt material är det snarare rikssvenska som beskrivs som tillgjort. 
Innebär detta att något har förändrats, eller handlar det om att Widmarks 
deltagare var från Uppsala och deltagarna i min undersökning från lands-
bygden?  

Inledningsvis antog jag att synen på dialekt och standardspråk ser olika ut 
på platser med mycket utpräglad dialekt jämfört med i ett sådant område 
som studerats i denna avhandling. Ett av de absolut viktigaste resultaten från 
hela undersökningen menar jag därför är hur deltagarna verkar se på rela-
tionen mellan den egna dialekten och standardspråket. Trots att detta språk 
och dialekten också av deltagarna själva utmålas som mycket lika varandra 
verkar de betraktas som två skilda språksystem, där de stora likheterna inte 
är intressanta i sammanhanget. Eftersom dialekt för deltagarna utgår från ett 
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geografiskt perspektiv och standardspråket snarare förknippas med for-
malitet är de båda begreppen heller inte självklara motpoler. Att dialekt och 
icke-dialekt ofta framställs som i grunden olika språksystem menar jag också 
kan sättas i samband med den allmänna diskurs om dialekt som finns i sam-
hället, inte minst i media. Vad som uppmärksammas där är ofta särpräglade 
dialekter, eller så kallad traditionell dialekt i förhållande till dagens talspråk. 
Det är inte svårt att tänka sig att detta påverkar också invånare i ett mindre 
utpräglat dialektområde att betrakta dialekt som något annat än icke-dialekt, 
trots stora likheter.  

Standardspråket verkar inte vara självklart som företeelse, även om fram-
för allt de äldsta har intrycket att det borde vara det. Trots det finns också ett 
slags stolthet över att dialekten i det egna området uppfattas som nära 
standardspråket, och deltagarna placerar inte sällan rikssvenskan geografiskt 
i närområdet. Att rikssvenska har hög status är på så vis underförstått, 
eftersom den inte öppet omtalas som positiv särskilt ofta.  

De yngsta deltagarna verkar uppfatta att den dialekt som finns i det egna 
området är rikssvensk. De vuxna har i stället åtminstone delvis en tendens att 
tänka på det som idag talas i det egna området som rikssvenska, men utan att 
samtidigt uppfatta det som ortens dialekt. Samtidigt finns hos de vuxna en 
medvetenhet om flera dialektdrag, och också om sådana som de själva an-
vänder. Under resonemanget verkar ligga ett slags förvirring om huruvida 
standardspråket blivit mer tillåtande eller dialekten mer standardspråklig.  

Brink (1986:15) antar att man lär sig vad standardspråk är genom att bli 
uppmärksammad på individer som anses tala det (jfr Agha 2003). Det är 
möjligt att ungdomarnas mindre utvecklade standardspråksideologi och färre 
tankar om vad standardspråk är reflekterar att de saknar tydliga referenser till 
vilka som anses talar standardspråk. De vuxna deltagarna, särskilt de äldsta, 
tycks också uppfatta att man inte längre kan identifiera individer som talar 
rikssvenska, vilket åtminstone de äldsta utgår ifrån att man kunde förr. Har 
detta bidragit till att rikssvenska inte verkar vara relevant på samma sätt för 
ungdomarna? På sätt och vis framkommer i intervjuerna en bild av att både 
dialekt och rikssvenska numera har försvunnit som språkliga realiteter. 
Resultatet skulle också kunna tolkas som att den stereotypa talaren av 
standardspråk förändrats, och med den vad som registreras som standard-
språk (jfr Agha 2003:265 ff.).  

9.6 Värdering av dialektal variation 
Att lekmän har en tendens att värdera språk och språkanvändning uppfattar 
jag som en allmänt vedertagen sanning bland språkvetare (se till exempel 
Andersson 1985:139, Milroy & Milroy 1991:12, Garrett 2010:2). Också i 
denna undersökning framkommer spontana värderingar. Sammantaget menar 
jag att deltagarnas värderande kommentarer visar att inställningen till dia-
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lektalt tal är förhållandevis positiv, och att det också finns en stor medveten-
het bland framför allt de vuxna om det omöjliga i att alls värdera språk.  

Värderingar av språk tenderar att skilja sig mellan åldersgrupperna, där de 
vuxna verkar ha en instinktiv motvilja mot att uttrycka sig negativt värde-
rande även om de då och då också gör det. Det förekommer vid några till-
fällen, men betydligt oftare visar deltagarna i gruppintervjuerna att de blir 
illa till mods när de tolkar en fråga jag ställt som en uppmaning att värdera 
någons språk. Denna motvilja finns inte alls hos ungdomarna, som med lätt-
het värderar både dialekt i det egna området och dialekt på andra håll. Att 
ungdomarna inte har något problem med att värdera talspråk från olika delar 
av landet blev tydligt också i det kvantitativa test där ungdomarna i åk 9 
ombads rangordna ett antal dialekter. I princip samtliga närvarande ung-
domar genomförde testet, och ingen ställde någon fråga som indikerade att 
uppgiften uppfattades som problematisk på något sätt. Däremot värderar 
ungdomarna inte vad de tänker på som standardspråkligt talspråk negativt på 
samma sätt som de vuxna ibland kan göra. 

I allmänhet är det tydligt att dialekt, särskilt dialekt i närområdet, inte för-
knippas med negativa värderingar av de vuxna. Dessa är också positiva till 
att dialekt talas, men på olika sätt framkommer ändå att dialekttalare ibland 
förväntas anpassa sig till mer dialektneutrala sammanhang. Bland ung-
domarna däremot är dialektanvändande tydligt negativt värderat, och också 
enskilda dialektdrag är öppet stigmatiserade. Även hos ungdomarna kan man 
dock i undantagsfall skymta inställningen att det att tala sin egen dialekt kan 
vara något positivt.  

För ungdomarna framstår värderingar som det lättaste sättet att tala om 
språklig variation (jfr Nordberg 1984 om hur ungdomars samtalsstil skiljer 
sig från vuxnas). Ett tydligt resultat, som delvis går emot mycket av det som 
vi språkvetare tror oss veta om lekmäns uppfattningar om språk, är därför att 
vuxna och ungdomar i fråga om värderingar skiljer sig tydligt åt. När de 
vuxna värderar andras talspråk negativt handlar det uteslutande om dialekt i 
andra dialektområden eller språk som uppfattas som rikssvenskt. Dialekt i 
det egna området värderas positivt, om det alls tas upp.  

9.7 Skillnader mellan åldersgrupperna 
En del av avhandlingens syfte var att undersöka huruvida synen på dialekt 
och standardspråk skiljer sig mellan åldersgrupperna. Att så är fallet framgår 
på flera ställen i framställningen. Mycket av skillnaderna förefaller handla 
om att ungdomar inte har samma inställning till dialekt och dialektalt tal som 
vuxna, och att de heller inte känner behov av att uttrycka den lokala till-
hörighet som dialektdrag indexerar (jfr Melerska 2010:125 som funnit ett 
liknande mönster i Älvdalen).  
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De medelålders deltagarna utmärker sig på andra sätt. De har mer erfaren-
het av både dialekt i det egna området, dialekt i samhället och av standard-
språk, något som förmodligen kan sättas i samband med deras större rörlig-
het och förtrogenhet med regionen. Ungdomarna och de äldsta är i jäm-
förelse mer lokalbundna (jfr Sundgren 2002:253 ff., 312). De vuxna del-
tagarna verkar trots det dela en sorts tradition omkring hur man talar om 
dialekt i närområdet. Ungdomarna verkar egentligen inte känna igen sig i 
denna tradition alls (jfr Wikner 2014:132).  

Överlag beskrivs dialekt, standardspråk och förändring på ett helt annat 
sätt bland de yngre. Man kan fundera över vad detta beror på. Antingen inne-
bär det ett traditionsbrott, där det mellan dessa åldrar finns en skillnad i hur 
lokalsamhället uppfattas som relevant eller inte, eller så har ungdomarna helt 
enkelt inte hunnit tillägna sig traditionen ännu. Om man ser på hur del-
tagarna beskriver orterna och sitt förhållande till den egna bostadsorten syns 
inga tydliga tecken på att inte också ungdomarna har en förhållandevis stark 
lokal identitet, låt vara att de uttrycker sig mindre specifikt och mer kort-
fattat. Om man däremot ser på hur ungdomarna värderar dialektdrag på 
indexikalitetsnivå 2 och 3, det vill säga dialektdrag vars sociala betydelse 
åtminstone delvis handlar om lokal tillhörighet, framträder en annan bild. I 
själva verket verkar ungdomarna vilja distansera sig från att uttrycka lokal 
tillhörighet, något som hos de vuxna snarast är eftersträvansvärt. Man kan 
fundera över om dialekt bland ungdomar generellt också förknippas med ett 
ideologiskt ramverk om modernitet som något positivt, där dialekt i kontrast 
uppfattas som gammaldags och därmed värderas negativt. 

9.8 Med undersökningen i backspegeln 
För att studera avhandlingens frågeställningar ville jag från början kombi-
nera kvantitativa och kvalitativa metoder, inte minst för att få en så nyan-
serad bild som möjligt. Avhandlingens huvudsakliga material har dock varit 
de kvalitativa gruppintervjuer som genomfördes med olika åldersgrupper; 
det andra materialet bör snarast ses som kompletterande.  

På det stora hela taget menar jag att de metoder som valdes för att under-
söka avhandlingens frågeställningar fungerat väl. Särskilt gäller detta valet 
av att genomföra intervjuerna i grupp. Jag är övertygad om att denna 
intervjuform bidragit till att ge en betydligt större förståelse för frågeställ-
ningarna och har medfört att jag på ett annat sätt än som hade varit möjligt 
vid enskilda intervjuer kunnat få en tydlig bild av vad som framstår som den 
allmänna meningen hos fler individer. Dessutom är de diskussioner som 
utbrutit i grupperna inte sällan det mest intressanta resultatet, vilket enskilda 
intervjuer inte hade kunnat fånga. 

Det är omöjligt att helt fånga det komplexa i de diskussioner och de tan-
kar som förs fram av deltagarna i gruppintervjuerna. Som uttolkare är jag 
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begränsad till att ur intervjuerna plocka ut de teman jag vill belysa i detta 
sammanhang. Men detta förfarande innebär samtidigt att deltagarnas utsagor 
förenklas, eftersom den större kontexten där yttrandet fälls i stort sett för-
svinner. Min förhoppning är ändå att deltagarna ska känna igen sig, och att 
jag tolkat dem rätt (jfr Nyström Höög 2005:212).  

Självkritiskt vill jag än en gång påpeka att intervjuerna med ungdomarna 
fungerade betydligt sämre än de med vuxna deltagare. Delvis tror jag att 
detta är naturligt: ungdomarna visar inte alls samma intresse för språkfrågor 
som de vuxna, och de har heller inte erfarenhet av variation i närområdet på 
samma sätt. Men just med tanke på att de inte har samma förutsättningar till 
spontana kommentarer hade det möjligen varit en god idé att bland ung-
domarna använda någon sorts stimulusmaterial för att ge dem en enklare 
ingång till ämnet. Man kan också fundera över huruvida femtonåringar var 
den bästa åldersgruppen att ha med i undersökningen. De är i motsats till de 
vuxna ofrivilliga ortsbor, och många av dem är förmodligen mycket inrik-
tade på framtida gymnasiestudier i Uppsala och kanske också planerar att 
flytta från orten. Eventuellt hade det varit klokt att i stället använda unga 
vuxna som själva valt att bo kvar på uppväxtorten. Inte desto mindre bidrar 
ungdomarna med ett helt eget perspektiv, som i lika stor utsträckning som de 
vuxnas är en del av hur dialekt och standardspråk uppfattas i undersöknings-
området idag. 

Mitt intryck är också att de yngsta inte på samma sätt som de vuxna var 
bekanta med gruppintervjun som aktivitet. Medan de vuxna deltagarnas 
medverkan till stor del byggde på gemensam diskussion fick intervjuerna 
med de yngre till större del formen av enskilda intervjuer utförda i grupp. 
Undantag till detta finns, men överlag kommenterade de yngre varandras 
svar i mycket mindre utsträckning än de vuxna, och samtalen fick därför ofta 
en annan karaktär. På det stora hela taget är jag dock nöjd med grupp-
intervjuerna. 

Kartritningsuppgiften, som genomfördes både under intervjuerna och 
bland eleverna i åk 9, gav information om hur man avgränsar den mest 
meningsfulla dialektenheten. Den karta som jag gav till deltagarna var från 
början tänkt att innehålla så få ortnamn som möjligt, för att inte i onödan 
locka testpersonerna att tänka i relation till dessa. I praktiken verkar dock 
många av dem som genomfört testet ha gjort så i alla fall, och de utsatta 
orternas betydelse för resultatet blir tydlig inte minst då man konstaterar att 
många av de medverkande faktiskt ringat in just relevanta orter bland dem 
som ändå fanns utsatta. Att sätta ut färre orter på kartan tror jag inte hade 
varit någon god idé. De orter som fanns markerade behövdes för att del-
tagarna skulle kunna orientera sig geografiskt. Ett omvänt angreppssätt hade 
kunnat vara att i stället ha en maximalt detaljerad karta med många ortnamn 
utsatta. Detta hade kunnat ge en betydligt utförligare bild av vilket område 
deltagarna egentligen avsåg. Det är möjligt att detta är ett problem framför 
allt när det gäller undersökningar av små områden. Så som resultatet nu ser 
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ut är det i praktiken omöjligt att veta exakt vilket område deltagarna avser 
och det gör det förstås svårt att säga hur resultatet egentligen förhåller sig till 
deltagarnas uppfattningar. Den karta testpersonerna fick tvingade dem också 
att orientera sig mot dialekt i Mälardalsregionen, eftersom det var det om-
råde som fanns utmärkt. Om de fått en karta över hela det svenskspråkiga 
språkområdet är det möjligt att jag fått ett annat resultat. Samtidigt har inte 
någon enda person som genomfört kartritningen utnyttjat mer än en liten del 
av kartan för att markera sitt dialektområde. 

Kartritningsuppgiften och materialet från gruppintervjuerna kompletterar 
varandra, men ger delvis också svar på olika frågor. En styrka med kart-
ritningen är att deltagarna tvingas prioritera och ange det viktigaste; på ett 
annat sätt än i intervjun tvingas de slutgiltigt ta ställning. En svaghet är i 
gengäld att kartritningen förenklar deltagarnas svar, och utan intervjuer där 
de har möjlighet att resonera och ge mer nyanserade svar hade resultatet av 
mig förmodligen tolkats annorlunda.  

Det var aldrig troligt att det masktest som genomfördes egentligen skulle 
visa på några stora skillnader i hur talspråk från regionen värderades. Att de 
språkliga skillnaderna är små var också uppenbart i de röstprov som använ-
des som stimuli. Intressant är ändå att masktestet visar att de röstprov som 
innehåller dialektdrag som lyssnarna verkar lägga märke till (genom att rös-
terna lokaliseras till norr om det egna området) inte värderats annorlunda än 
de andra. Resultaten av masktestet kan därför i princip ses som en bekräft-
else på att den språkliga variationen i regionen är så liten att den inte blir 
betydelsefull i den här typen av test.  

I masktestet användes adjektivskalor, något jag idag anser är ett sämre 
alternativ än att ställa en öppen fråga (se till exempel Maegaard 2005, 
Pharao m.fl. 2014). På samma sätt tror jag att lokaliseringstestet hade kunnat 
ge mer relevanta svarsnivåer om man haft en motsvarande öppen fråga och 
eleverna fått motivera sina svar (till exempel i intervjuform, se Bijvoet & 
Fraurud 2015:120‒121). Detta hade kunnat ge information om konkreta 
språkliga drag som de förknippar med olika platser. Som det är nu har jag i 
princip inte efterfrågat information av den typen, alternativt kunnat tolka in 
det utifrån mina egna uppfattningar om röstproven (jfr Haapamäki & Wikner 
2015).  

9.9 Vad ska språkvetarna ta med sig? 
Jag menar förstås att de resultat som framkommit i denna avhandling är 
intressanta helt i sin egen rätt, eftersom de speglar en språklig verklighet. 
Utöver detta tror jag att vissa av avhandlingens resultat för många språk-
vetare kan verka överraskande. Inte sällan uttrycks bland språkvetare en 
allmän känsla av att lekmän är kritiska till hur språk förändras (se till 
exempel Andersson 2016), eller att de framför allt är intresserade av vad som 
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på olika sätt framstår som ”korrekt språk” (till exempel Niedzielski & 
Preston 2000:18). Många har förmodligen kommit i kontakt med engagerade 
lekmän som på olika sätt uttryckt starka åsikter. Men är de som börjar tala 
om språk med språkvetaren representativa för språkbrukarna i stort? I mitt 
material finns mycket få spår av en sådan inställning. När människor i stället 
ges utrymme att resonera och diskutera visar de kunskap och intresse för en 
mängd olika frågor. Det är möjligt att det handlar om att premissen för hela 
undersökningen, språkuppfattningar i ett område som kan beskrivas som 
standardnära, påverkar invånarna där att vara mindre rigida i sina språk-
uppfattningar. Jag menar dock att det är troligare att det handlar om vilket 
forum som erbjuds, där deltagare som uppmuntras till diskussion också har 
tid att utveckla sina tankar. 

Mycket lite av det som framkommer i denna undersökning avtecknar sig 
som orimligt i ett vetenskapligt perspektiv. I stället menar jag att resultatet 
pekar på att lekmäns beskrivningar och uppfattningar om språk ligger nära 
en språkvetenskaplig beskrivning. Detta innebär att man kan fundera över 
vem allmänheten egentligen är, och vilka föreställningar vi har om allmän-
hetens förståelse för det vi själva är experter på. Mitt intryck är att avhand-
lingens resultat tyder på stor språklig medvetenhet och insikt hos lekmän. En 
generell slutsats är därför att språkvetare i större utsträckning bör kunna utgå 
ifrån att allmänheten delar deras språksyn, och att vi har skäl att tydligare 
både uppskatta och dra nytta av den stora kunskap som finns bland lekmän. 

Det folklingvistiska perspektivet ger möjligheter att förstå språket genom 
dess sociala betydelse. Det ger samtidigt möjlighet att ställa nya frågor som 
har relevans också utanför det akademiska: Är inte till exempel både geo-
grafiska språkgränser och dialektbegreppet mest intressanta så som de för-
stås av språkbrukarna själva? Om det som framkommer hos deltagarna i 
denna undersökning låter sig generaliseras innebär det att resultatet bör ha 
betydelse för hur språkvetare generellt, men inte minst populärvetenskapligt, 
kan tala om språk och dialekt.  
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10 Summary 

Since the birth of modern linguistics, dialects have been an important focus 
of study. In Sweden, as in many other countries, attention to dialects went 
hand in hand with both a general interest in language history, in that dialects 
were regarded as a way of accessing older stages of a language, and a wish 
to document and study folk culture, a culture that was rapidly changing as 
early as the end of the 1800s. Later dialect studies have often had more of an 
emphasis on variation, with a particular focus on apparent dialect change in 
the direction of the perceived standard language. 

This thesis is based on a folk linguistic perspective (e.g. Preston 1999a, 
Long & Preston 2002), which is concerned with laypeople’s perceptions of 
language. By systematically trying to understand these perceptions, the in-
tention is to explore views of both language and its speakers. Folk dialect-
ology (or perceptual dialectology) focuses on lay perceptions of dialect and 
dialectal variation. Much of the folk linguistic research previously conducted 
has been within this tradition. Often, and this is the case in the present thesis, 
the main focus is on language’s potential to be used as a means for people to 
draw boundaries around themselves linguistically and thus define their own 
group in relation to others. 

A folk linguistic perspective enriches the study of language by homing in 
on the significance of language for humans as social beings. To do this, the 
thesis also makes use of my understanding of indexical order (Silverstein 
2003) and enregisterment (Agha 2003), both of which highlight the social 
meaning of language and our way of bringing order to variation by culturally 
grouping it together. 

10.1 The study 
The aim of this thesis is to investigate how laypeople perceive, talk about 
and orient to dialect and standard language in a dialect area close to the lin-
guistic and administrative centre of the country. By approaching dialect as 
something more than linguistic features, I intend to examine how both dia-
lect and standard language can be understood as cultural phenomena today 
and how they can be used to construct one’s own group relative to others. In 
this way, I hope that the present study will contribute to an understanding of 
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how language users relate to their linguistic surroundings. I approach these 
overarching themes through a number of concrete research questions: 

 
• Who is considered a dialect speaker in an area with a dialect 

close to the standard language, and how is the use of dialect to-
day described? 

• How is dialect change perceived from the participants’ point of 
view, and how do they see their own role in this process? 

• What linguistic features are considered typical of the dialect area, 
and how do participants put these forward for discussion? 

• How is the dialect demarcated, geographically, socially and cul-
turally, and what dialect areas are meaningful to local people? 

• What do the concepts of dialect and standard language mean, and 
how is the relationship between them perceived in a place where 
dialect can be described as close to the standard? 

• How is linguistic variation valued, within the area and in a wider 
Swedish perspective? 

• How do views on these issues differ between participants of dif-
ferent ages? 

Many of the results obtained in the thesis are based on a number of group 
interviews (see section 10.1.2). I wish to emphasise that the significance of 
dialect for participants’ identity is not studied here. The aim, rather, is to 
show how a shared narrative and discussion emerge and are treated. 

10.1.1 The area and the region 
The three communities studied (Harbo, Tärnsjö and Östervåla) are located 
some 50 km from Uppsala. In many ways it could be argued that, in a na-
tional Swedish perspective, the area is centrally located. At the same time, 
these are rural communities. In many respects the three communities func-
tion as a single administrative unit, but they are also clearly distinct from 
each other. Today Östervåla serves as the centre of the larger area, with, 
among other things, a health centre and a school (ages 13‒15) shared by the 
three communities. The area, especially Harbo, is generally characterised by 
a high proportion of commuters to Uppsala, but a substantial number of peo-
ple are employed locally. The total population of the investigated area is 
about 6,400.  

Living in a comparatively rural area is described by virtually all the parti-
cipants as something positive. It is also fairly clear that the adult participants 
identify themselves as ‘locals’, who in various ways express their wish to be 
part of the perceived tradition of the local community. This is particularly 
evident when it comes to traditional antagonism within the area, reflecting 
the relative power of Östervåla and Tärnsjö.  
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10.1.2 Material and methods 
The main data consist of nine group interviews, conducted with three age 
groups at each of the locations in question. The participant groups consisted 
of retirees (65 or older), middle-aged people (around 40 years old) and ado-
lescents (15 years old). The age groups exhibit clear differences, but at the 
same time they could be considered typical of a general trend, where the 
oldest have been employed locally and the younger have a more pronounced 
connection to the larger region through both employment and education. 

The study also comprises quantitative tests carried out among 15-year-old 
students. These included a verbal guise test, a dialect ranking test covering 
what I believe are well-known and often talked-about regional dialects, and a 
localisation and standard assessment test, in which participants listened to 
voices from their own area and the wider region. In addition, a ‘mental map-
ping’ task was carried out both among these 15-year-olds and in the group 
interviews. My intention was for the methods to complement each other by 
highlighting the study aims from different perspectives, thereby providing a 
greater understanding of the research questions which the thesis addresses. 

A basic assumption in the study was that the dialect spoken in the area in-
vestigated can be regarded as close to the standard language (‘rikssvenska’). 
In the group interviews, it became clear that this perception of the dialect 
was one which the participants shared. Since the standard language proved 
to be a difficult concept for most participants, and one that was understood 
in different ways depending on their age, it should be noted that the dialect 
would probably not be described as close to the standard by the participants 
in all contexts. 

10.2 Summary of the results 
The study addresses questions about dialect and standard language in an area 
where these are not clearly separated from each other (if they ever are). As 
the boundaries between them can thus be regarded to an even greater extent 
as fluent and context-dependent, language users are forced to confront the 
link between the two concepts. This I believe is particularly interesting in an 
area where residents identify their own speech as close to the perceived 
standard, as it not only provides information about the speakers, but also 
about what is regarded as dialect. Above all, this study aims to shed light on 
how the public understand dialectal variation as local and/or regional, and 
how they perceive the standard language, especially in comparison to their 
own spoken language. 
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10.2.1 The dialect and its speakers 
In chapter 5, I show how the participants view dialect speaking and dialect 
use today. Prototypical dialect speakers are generally described as being 
older. The exact age associated with speaking dialect varies, depending on 
the participants’ own age: for the youngest, it is probably the age of the old-
est participants in the study, while for the latter it is more likely that of their 
parents or other older relatives. Other factors (such as education and occu-
pation) are mentioned to a very small extent, and gender not at all. On the 
whole, the picture is very similar to the one early dialectologists used to 
identify speakers. The fact that prototypical speakers are associated with old, 
or even dead, people is a sign that the spoken dialect is not considered par-
ticularly relevant today. If it were, perceptions of such speakers would be 
expected to change (jfr Rabb forthcoming/u.u.). 

Most people, especially of the younger generation, are not assumed to be 
able to understand and speak dialect. This is seen as a break with tradition, 
something that attracts attention in most adult groups. The youngest partici-
pants, moreover, are alone in having markedly negative views of spoken dia-
lect.

This also means that most participants do not see themselves to any great 
extent as speakers of dialect, until, in the interview situation, they reflect on 
the fact that others seem to identify them as such. To some degree, this 
means that they redefine what dialect speaking is, so that it no longer in-
volves expertise in and use of the dialect system as a whole. In that sense, 
many participants consider themselves dialect users. 

Dialect use is often described as surrounded by social norms, and the ex-
tent to which dialectal resources are expected in a particular situation seems 
to depend on participants’ own understanding of the place, the context and 
the interlocutors involved. When talking to someone imagined to have a 
mastery of the dialect system (and thus perceived to be a prototypical dialect 
speaker), participants feel there is a certain amount of pressure to speak dia-
lect. Above all, receptive knowledge of the dialect is expected of all resi-
dents in the area. In much rarer instances, active mastery of it was said to be 
expected.  

In some contexts, the use of dialect(al features) seems to be a way of dis-
creetly signalling one’s belonging to the local community. In this way, the 
dialect is still regarded as important, perhaps even as a means of consolidat-
ing the local community’s existence. Not using dialectal features in a context 
where this is expected can be seen as an active choice not to project a sense 
of local belonging.  

The way the participants describe the dialect of their area suggests that 
many of them regard dialect and non-dialectal speech (which is probably 
often, but not always, to be understood as standard Swedish) as separate lan-
guage systems. In different contexts, any one speaker can use linguistic re-
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sources from both systems. In general it is not evident whether participants 
perceive this as a regionalisation of dialect, or whether it is to be viewed, 
rather, as using more or less of the local dialect in different contexts. 

In the chapter, I also describe participants’ views of dialect change, a 
topic that primarily engages the attention of adult participants. That the dia-
lect has undergone significant changes is said to be obvious, and these 
changes are attributed to new types of communication in the region, in-
creased migration, and differences between generations that are often due to 
the same factors. Many participants also comment on dialect features which 
they have discovered that they themselves no longer use in the same way, 
but consciously making changes to one’s speech is frowned upon. 

10.2.2 Describing locally enregistered dialect 
Chapter 6 presents the dialect features highlighted by participants in the 
group interviews as typical of the local dialect. These include both features 
associated with a large area (sometimes perhaps even Swedish dialects in 
general) and those associated with specific communities. Many participants 
express great difficulty in describing dialect features. This is probably at 
least partly due to a lack of the necessary linguistic terminology. Instead, 
participants use a number of strategies to call attention to particular features. 
These strategies call upon either external (the authority is someone other 
than the participant), internal (the participant depicts herself/himself as the 
authority) or neutral (the proposition is regarded as a fact) sources. 

Using Silverstein’s concept of indexical order (2003), I attempt to explain 
how certain dialect features come to acquire special status. The single most 
important linguistic feature by far which is described as typical of the area is 
that /e:/ and /ɛ:/ are pronounced the same. This feature is, on the whole, not 
entirely uncommon in Swedish dialects, but here it appears to be regarded 
almost as a symbol of the local dialect. I argue that, for many participants, it 
can be seen as a third-order indexical. The adult participants associate the 
feature not only with local belonging, but also with correctness and authen-
ticity, and several times spelling difficulties are raised in connection with it. 
Adult participants also express a certain pride in this feature, while younger 
participants view it in a markedly negative light. 

Another dialect feature mentioned in the interviews is a pronunciation of 
/ø:/ associated with Östervåla. This is the only community-specific dialect 
feature which I argue is a third-order indexical for some of the participants. 
My impression is that the participants believe that it is no longer heard, al-
though this is not explicitly stated. What makes the feature particularly inter-
esting is the tradition that evidently surrounds it, a tradition that has re-
mained relevant long after it can be assumed that the pronunciation itself 
ceased to be common. It is worth noting that strategies that refer to tradition 
are very often used to discuss this particular dialect feature.  
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Among adult participants at least, dialect features can be used to refer to a 
tradition of dialect knowledge and as a way to distinguish between the three 
communities in the area. Referring to such features is thus also a way to link 
the present to the perceived history and traditions of the community. That the 
strategies involving such traditions are used mainly to talk about commu-
nity-specific dialect features may be connected with the point made by 
Johnstone, Andrus and Danielson (2006:88): a prerequisite for metalinguistic 
comments is that speakers perceive variation. In a society more locally ori-
ented than that of today, it is perhaps not surprising that the variation that 
attracted attention was local (cf. Beal 2009:151). 

Dialect vocabulary seems to hold a prominent place, especially among 
older participants. Words can, in a way, be thought of as bearers of both dia-
lectal pronunciation and morphological features, and the salience of the 
‘messenger’ in this context is fairly natural. This focus by older participants 
on words can probably be related to their more limited formal education in 
languages (none of them have more than 7 years of formal schooling). The 
words in question appear to them almost as symbols of both dialect and the 
period and society associated with prototypical dialect. 

10.2.3 Linguistic demarcations 
In Chapter 7, I show how, in different ways, participants set the geographical 
limits of their own spoken language. A clear finding is that the geographical 
boundaries of the local dialect are defined slightly differently, depending on 
whether participants set out to describe where people speak in the same way 
as in their own community, or where they do not. In the first case, most par-
ticipants orient themselves fairly locally – often indicating dialectal bounda-
ries within the area investigated. The second approach gives greater promi-
nence to Uppsala. 

The localisation task revealed that participants were generally not very 
accurate in placing regional and local voices. To some extent this changed if, 
instead of specific locations, the focus was on where voices originated rela-
tive to the area investigated (south, west or north). Voices from south of the 
region especially were localised relatively well, something that could very 
well be interpreted as supporting the existence of a perceptually discernible 
southern variety, probably associated with Stockholm. Two trends can be 
highlighted: the presence of fricative /i/ seems to place a voice to the south, 
while the presence of features that can be associated with traditional dialect 
in general often places it to the north. This indicates concepts of a northern 
and a southern variety in the region, although this was not confirmed in the 
verbal guise test. 

Many participants distinguish between dialects within the investigated 
area. These perceived boundaries can be associated with the communities’ 
relative importance and size. More importantly, however, they mirror how 
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participants’ perceptions of dialectal variation in the area coincide with, and 
are perhaps influenced by, their description of the area. The fact that local 
dialect is spoken of in this manner I take as a sign of enregisterment. 

Although the local speech of the area is considered to be close to the stan-
dard language, the mechanisms controlling how language users determine 
their own dialect boundaries are arguably the same as in more distinctive 
dialect areas. The use of language as a means of affirming perceived bounda-
ries is important even in an area where the linguistic variation is, in practice, 
very small. Thus, linguistic differences need not be large or even distin-
guishable by ear to be perceived as distinct and important. 

10.2.4 Dialect and standard language 
In Chapter 8, the group interview participants’ relatively straightforward 
understanding of ‘dialect’ is presented. A primary meaning seems to be 
‘geographically dependent language variation’. Variants which dialectolo-
gists do not typically regard as dialect (such as migration-related variation) 
are more than once unproblematically counted as dialect, since they are asso-
ciated with certain locations. The indexical value of such variants is there-
fore understood as the same type of local belonging. Furthermore, dialect is 
not necessarily associated with authenticity, although it sometimes can be.  

In contrast to dialect, standard language is a slightly problematic concept 
for all age groups. A common perception seems to be that the standard lan-
guage, strongly associated with writing, is formal and artificial. Even so, 
there is a kind of pride in the fact that the dialect of the participants’ own 
area is perceived to be close to this standard, and standard Swedish is some-
times described as originating in the immediate area. The prestige of the 
standard language was never openly commented on, but was nevertheless 
often implicitly evident. 

My description of participants’ notions of standard Swedish is compli-
cated by the fact that young people clearly do not have the same familiarity 
with the concept. Often it is not even certain that they believe there is a 
standard language at all. This does not mean that they do not express a view 
of ‘correct’ Swedish. This linguistic norm seems to be associated, in a more 
unproblematic way than the norm described by adults, with the geographical 
area in and around Uppland and Uppsala. This, in turn, may originate in the 
perception that, in a national perspective, the spoken language associated 
with their own region is regarded as more or less standard.  

It is possible that young people have a less developed standard language 
ideology, and fewer thoughts on what that language is, as a consequence of 
the community no longer having clear points of reference to speakers of the 
standard language. In a sense, the picture that emerges in the interviews is of 
both dialect and standard Swedish disappearing. 
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As previously mentioned, dialect and non-dialect are often portrayed as 
fundamentally different language systems. Such a view is supported by the 
fact that the concepts of dialect and standard language are associated with 
different dimensions (geographical and social). In that light they cannot be 
considered full opposites. The idea of fundamentally different systems can, I 
believe, also be related to the general discourse about dialect in society, not 
least in the media. What attracts media attention is often clearly distinct dia-
lects, or so-called traditional dialect, in relation to today’s vernacular, and it 
is not difficult to imagine that this also causes residents in a less pronounced 
dialect area to regard dialect as something totally different from non-dialect. 

10.3 Concluding remarks 
In comparison with a scientific approach, laypeople’s perceptions could be 
characterised by the fact that two beliefs that are mutually exclusive can 
nonetheless both be regarded as true. In this thesis, this is probably most 
evident when the participants are defining the linguistic boundaries of their 
own dialect. On the one hand it is clearly distinguished from those of the 
surrounding cities and communities (outside their own area), on the other it 
is not considered to have any linguistic characteristics that set it apart. A 
similar, though less palpable, apparent contradiction can be seen in the way 
participants describe dialect as available and spoken today, and at the same 
time as something intimately associated with the past. During the interviews 
this was never problematic, but it probably means that, with hindsight, the 
participants both agreed and disagreed with themselves.  

This study focused on an area defined by me in advance. This was done 
without any linguistic analysis, based primarily on administrative bounda-
ries. Nevertheless, the participants give the impression that, for most of 
them, the area is linguistically relevant. To dialectologists and linguists, this 
is perhaps the main point of the thesis: the folk linguistic perspective offers 
opportunities to understand language through its social meaning, and thus to 
investigate a dialect area as it is understood by those who identify with it. 

From a scientific perspective, very little of what is said by the participants 
in this study stands out as unreasonable. My impression, rather, is that the 
results suggest that laypeople’s descriptions and perceptions of language and 
those of scientists are not so far apart. For this reason, a general conclusion 
is that linguists can assume to a far higher degree that the public by and large 
share their view of language, and that we have every reason both to appre-
ciate and to benefit from the knowledge that exists outside the academic 
setting.  
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Bilaga 

Masktestet (del 1), som fanns i två versioner där adjektiven stod i olika ord-
ning (här återgivet mindre än i originalet):  

 

PERSON 1  
Tycker du att personen verkar 

smart? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

självsäker? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

engagerad? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

spännande? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

målinriktad? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

cool? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

pålitlig? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

trevlig? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej  

rolig? Inte alls                                                   Väldigt        Vet ej   

 

Får du några andra intryck av personen? 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Dialektrangordningsuppgiften (del 2): 
 

Rangordna följande dialekter så att den du tycker bäst om får nr 1 
och den du tycker minst om får nr 8 

 Skånska 

 Göteborgska  

 Finlandssvenska  

 Uppländska 

 Norrländska 

 Dalmål 

 Gotländska 

 Stockholmska 

 
Lokalisering och standardbedömning (del 2), här återgivet mindre än i origi-
nalet: 
 

PERSON 1 

Hur rikssvenskt tycker du att personen talar? 

Mycket                                                            Inte alls 
 

Varifrån tror du att personen kommer? 

Tärnsjö     

Harbo     

Östervåla     

Uppsala     

Enköping    

Sala      

Gävle      

Västerås    

Stockholm      

Tierp     
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