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KAPITEL 1 

Inledning 

I dagens samhälle upplever många traditionella sverigesvenska dialekter 
domänförluster. Användningen av dialekterna minskar, liksom kunskaperna 
om dem, och den yngre generationen lär sig inte dialekten på samma själv-
klara sätt som mor- och farföräldragenerationen, och i en hel del fall även 
föräldragenerationen gjorde.  

I Närpes i Sydösterbotten, liksom i många andra finlandssvenska dialek-
ter, är situationen dock en annan och istället för domänförlust ser man snar-
ast en domäntillväxt. Dialekten hade tidigare ett begränsat användningsom-
råde. Den var ett språk som enbart talades i den privata sfären, med familj 
och vänner, men som inte ansågs lämpligt i offentliga sammanhang. Numera 
har den fått utökade användningsområden och är gångbar och accepterad 
inom fler domäner än tidigare, används i nya medier och får därmed också 
större utrymme i det offentliga rummet. Barbro Wiik säger i sin avhandling 
Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi (2002): ”På 
sätt och vis kan man […] påstå att dialekten upplever en blomstringstid i 
vissa delar av Österbotten i de fall dialektens domän vidgats så att dialekten 
kan användas i allt flera sammanhang” (Wiik 2002:31; se även Ivars 
2003:60, Reuter 2005:1655f.). 

Ett av de nya medierna där dialekten idag används är mobiltelefonen och 
de textmeddelanden som skrivs och skickas med denna. Detta skrivande är 
intressant i sig eftersom det placerar sig någonstans mellan tal och skrift. I 
och med detta nya medium uppstod också behovet av att kunna uttrycka sig 
skriftligt på sitt eget modersmål. Detta har fått till följd att dialekttalarna, 
främst ungdomar men även vuxna, har utvecklat ett skriftspråk på dialekt, 
vilket är ytterligare ett bevis på dialektens utökade användningsområde. 
Istället för en domänförlust kan vi alltså här tala om en domäntillväxt. 

I detta kapitel presenteras avhandlingens syfte, varefter ett avsnitt om 
Närpes i historia och nutid följer. Därefter tas de teoretiska utgångspunkter-
na upp, vilka inkluderar det nya skrivandet, dialekt och identitet samt kod-
växling och ackommodation. Efter detta följer ett metod- och materialav-
snitt. Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens disposition. 
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1.1 Syfte 
I avhandlingen studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker med 
fokus på sms (Short Message Service), dvs. textmeddelanden, såväl på stan-
dardsvenska som på dialekt, dock till största delen avfattade på dialekt. 
Undersökningen bygger främst på ett sms-material som samlades in 2006. 
Syftet med undersökningen är att kartlägga denna skriftpraktik och dels 
undersöka vilken social funktion dialekten som skriftspråk har för dessa 
ungdomar och vilken roll den spelar i deras identitetsskapande, dels under-
söka de ortografiska normer och konventioner som ungdomarna tillämpar i 
denna skriftpraktik. 

Detta sker genom att besvara följande frågor: 

1.  Vilken betydelse har dialekten som skriftspråk för ungdomarnas 
identitet och identitetsskapande? I synnerhet i sms-
skriftpraktiken? 

2.  Vilka normer eller konventioner följer ungdomarna när de åter-
ger dialekten ortografiskt? Finns det gemensamma normer och 
konventioner? 

3.  I undersökningen studeras hur informanterna ortografiskt åter-
ger ett antal diftonger och konsonantförbindelser. Vilka dialekt-
markörer väljer ungdomarna att återge ortografiskt? Vilka ute-
lämnas?  

Jag vill här utveckla frågorna något och peka på de delfrågor som varje fråga 
innefattar.  

Fråga 1 ser på ungdomarnas skrivande på dialekt ur ett identitetsperspek-
tiv. Jag vill här undersöka varför ungdomarna väljer att skriva på dialekt när 
de redan har ett väl fungerande skriftspråk på standardsvenska. Vilken social 
funktion har denna skriftpraktik för ungdomarna – sänder den några signa-
ler om ett ”vi” och ett ”dom”, och vilka är i så fall dessa signaler?  

Fråga 2 inbegriper att ta reda på i vilka sociala kontexter som ungdomar-
na skriver på dialekt. Här undersöker jag närmare vilka ortografiska normer 
och konventioner som förekommer, hur de ser ut och hur de skapas. Om det 
finns konventioner, vad tar ungdomarna i så fall fasta på i skapandet av dem, 
och sprids dessa från informant till informant eller skapas de spontant i 
samband med de enskilda skrifthändelserna? Finns någon variation inom 
konventionerna interindividuellt, dvs. mellan gruppens medlemmar, och 
håller sig samma informant vid varje skrivhandling konsekvent till sina egna 
konventioner eller förekommer intraindividuell variation och när används 
den standardsvenska normen? Dessutom undersöker jag vilka avvikelser de 
gör ifrån att skriva på dialekt och vilka anledningarna till dessa avvikelser är, 



 

19 

dvs. vilka meddelanden eller typer av meddelanden som skrivs på standard-
svenska och vilka mottagarna är i dessa fall. 

I fråga 3 undersöks vilka dialektmarkörer ungdomarna väljer att återge i 
ortografin och vilka som utelämnas. Finns det någon konsensus inom grup-
pen gällande detta och av vilka orsaker utelämnas vissa dialektmarkörer?  

I arbetet med materialet har jag utgått ifrån ett antal hypoteser. Grundhy-
potesen utgår från att informanterna i sin vardag befinner sig i en dialektal 
miljö. Detta får till följd att dialekten är betydelsefull för deras identifikation 
och självbild. En annan hypotes är att informanterna strävar efter att den 
ortografiska återgivningen av dialekten ska vara så talspråksnära som möj-
ligt, dvs. att ortografin ska återspegla uttalet. Ytterligare en ursprunglig hy-
potes var att vissa skillnader mellan kön och skola skulle synas i materialet. 
Dessa visade sig dock inte vara särskilt betydande och därför behandlar jag 
väsentligen eleverna som en homogen grupp i undersökningen. Däremot har 
jag i den konkreta analysen av en del av sms:en sökt göra mig en föreställ-
ning om vilken roll mottagarna spelar vid formuleringen. 

1.2 Närpes i historia och nutid 
Det första omnämnandet av ortnamnet Närpes härrör från 1331. Det syftade 
på den dåvarande storsocknen och skrevs Nærpis. Härledningen av namnet 
är oklar, men den troligaste tolkningen är att det utgår ifrån ett personsyf-
tande *Närppi eller *Närppinen vilket därefter fått ett tillägg av -s (Huldén 
2001:367). 

Närpes storsocken omfattade vid den här tiden hela kustområdet från 
Bergö och Malax i norr till Sideby längst i söder (dvs. det som numera är 
Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestads kommuner, se Karta 1). Även 
Kaskö samt finskspråkiga Östermark (Teuva), Storå (Isojoki) och Bötom 
(Karijoki) hörde till Närpes storsocken. Idag finns 19 enspråkigt svensksprå-
kiga kommuner i Finland.1 Av dessa finns 16 på Åland, de övriga tre är öster-
bottniska Närpes, Korsnäs och Larsmo.  

Kommunen, som den ser ut idag, bildades 1 januari 1973 av det som tidi-
gare var Närpes, Övermark resp. Pörtom kommuner samt den sydligaste 
delen av Korsnäs kommun, nämligen byarna Töjby och Träskböle (Upp-
slagsverket Finland 2005:621). Närpes gränsar i söder till Kaskö och Kristi-
nestads kommuner, i norr till Korsnäs och Malax kommuner och i öster till 
Östermark (Teuva) och Jurva kommuner.  

Den 31/3 2011 uppgick invånarantalet till 9 424 personer. Av dessa hade 
88,35 % svenska som modersmål, medan 5,85 % var finskspråkiga. 5,8 % 
hade ett annat språk som modersmål (www.narpes.fi/snabbfakta, 2011-07-
10). I kommunen finns ett högstadium, ett gymnasium och en yrkesskola, 
                                                             
1 Minimigränsen för att en kommun ska bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 
3 000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål (Finlands Kommunförbunds webbtjänst, 
www.kommunerna.net). 
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som alla ligger i skolcentrum Mosebacke i Finby. Lågstadieskolorna (åk 1–6) 
är sju till antalet, varav en återfinns på Mosebacke medan de övriga är ut-
spridda i byarna. Närpes kommun har inga finskspråkiga skolor, de barn 
som har finska som modersmål går i låg- och högstadiet i Kaskö, som i sin 
tur skickar sina svenskspråkiga högstadie- och gymnasieelever till Närpes. 
De finskspråkiga gymnasieeleverna som bor i Närpes går i skola i Östermark. 

  

Karta 1. Kommunerna i den svenskspråkiga delen av Österbotten (samt de 
finskspråkiga kommunerna Lillkyro, Storkyro och Laihela). Källa: Österbot-
tens förbund. 
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Byarna Näsby, Klaresund och delar av Finby kan sägas vara centrum i 
kommunen och här finns ett antal olika serviceinrättningar som banker, 
affärer, apotek, postkontor, hälsocentral m.m. Huvudbiblioteket inryms i 
stadshuset och i anslutning till skolcentrum Mosebacke ligger simhallen. I 
och med att Närpes till ytan är en relativt stor kommun (978 km²) finns 
också i några av byarna mindre bibliotek, bank- och postkontor och hälso-
station. Föreningslivet är livligt och idrottsföreningarna är många. Kulturen 
representeras t.ex. av Närpes konstklubb, fotoklubben Focus, musikinstitutet 
Legato och Närpes Skolmusikkår. I flera av byarna finns också en ung-
domslokal eller en paviljong, där den lokala ungdomsföreningen eller bya-
föreningen anordnar evenemang och sammankomster av olika slag, t.ex. 
byadagar eller ungdomsdanser.  

Av tradition har jord- och skogsbruket varit viktiga näringar men Närpes 
är kanske mest känt för sina växthusodlingar. Idag kommer ca 50 % av de 
inhemska tomaterna och 30 % av de inhemska gurkorna från Närpes. 
(www.narpesgronsaker.fi 2011-07-11) En annan sektor av betydelse är me-
tallindustrin, med bland annat de två karosserifabrikerna Närko och NTM 
(Närpes Trä & Metall), båda grundade på 1950-talet.  

Sommartid ger Närpes teater föreställningar vid vridläktaren i 
Öjskogsparken. I Öjskogsparken finns också ett hembygdsmuseum där man 
bl.a. kan besöka Bengtsgården, Museiapoteket, Hagas lanthandel och Skol-
stugan. Även i Pörtom och Övermark finns hembygdsmuseer. Ett annat po-
pulärt besöksmål är Närpes kyrka med sina ca 150 kyrkstallar.  

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Ämnet för avhandlingen, ungdomars skrivande på dialekt med särskilt fokus 
på skriftpraktiken sms, har ännu inte blivit undersökt i någon högre ut-
sträckning på nordiskt område. Den forskning som finns gäller antingen 
skrivande och skriftspråk i allmänhet eller språket i sms ur ett generellt per-
spektiv. Jag tar här mina teoretiska utgångspunkter inom literacyforskning-
en och sociolingvistiken för att skapa mig adekvata redskap att analysera 
empirin. Dessa utgångspunkter presenteras närmare i följande avsnitt. 

1.3.1 Det nya skrivandet 
Det nya skrivandet, dvs. skrivande i elektroniska medier som t.ex. sms och e-
post, har gjort att vi idag skriver på ett annat sätt än tidigare. Typiskt för 
skriftspråket är att det är monologiskt, beständigt, planerat och obundet till 
tid och rum. Talspråket karaktäriseras på motsatt sätt av att det är dialo-
giskt, flyktigt, spontant och bundet till tid och rum. De nya kommunika-
tionsmedierna (t.ex. e-post, chatt och sms) har gett oss en ny skriftspråklig 
mellanform som är dialogisk, spontan, ofta flyktig och obunden till tid och 
rum (jfr Josephson 1997:117). Olle Josephson tycker dock att vi ska undvika 
att kalla det talspråk i skrift. Han vill snarare beskriva det som att ”[v]i pro-



 

22 

ducerar mer skriftspråk under typiska talspråksförutsättningar och mer tal 
under typiska skriftspråksförutsättningar” (Josephson 2004:106). Istället för 
att tänka på detta nya skrivande som tal i skriftspråksform menar han att vi 
ska se på det som nya former av tal och skrift, vilka har uppstått tack vare 
och är specialanpassade till de nya medierna: sms, e-post, chatt osv. (Jo-
sephson 2004:107). Detta är ett synsätt som jag ansluter mig till. 

Peter Gärdenfors och Jana Holsanova säger att undersökningar visar att 
datorstött språk de facto i många avseenden ligger närmare talspråket än 
skriftspråket. Anledningen till detta är att många av de särdrag som åter-
finns i datorstött språk är typiska för den kommunikation som sker ansikte 
mot ansikte och innehåller olika inslag som fungerar som kompensation för 
mediets begränsningar. Detta gör att den talspråkliga karaktären förstärks. I 
och med att det ska gå fort sänks också kraven på korrekthet, det finns helt 
enkelt inte tid för planering, och användarna är också mer toleranta 
(Gärdenfors & Holsanova 2008:39f.). 

Att skriva sms är förenat med vissa specifika omständigheter, t.ex. att 
varje meddelande är max 160 tecken långt, såvida man inte väljer att över-
skrida antalet och skicka flera sammanlänkade meddelanden.2 Mottagaren 
är specifik och meddelandet är alltså skrivet med tanke på att en viss person 
ska läsa det. Ett meddelande kan skickas till flera mottagare, men ett med-
delande skickas aldrig på måfå till en okänd mottagare. Sms skickas kanske 
först och främst för att man vill hålla kontakt med någon, men också t.ex. för 
att informera någon om något eller själv skaffa information om något. Da-
gens mobiltelefoner ger också användarna möjlighet att använda T9 (dvs. 
Text on 9 keys), en lagrad ordlista vars uppgift är att ge automatiska förslag 
på ord under tiden man skriver. Denna kan kompletteras genom att man 
lägger till egna ord. Gärdenfors och Holsanova (2008) beskriver sms som:  

[…] ett visuellt medium som stödjer brådskande kommunikation. Formen känneteck-
nas av kort planeringstid och är lämpad för snabba, korta, kontaktskapande eller ko-
ordinerande meddelanden. Sms kräver inte mottagarens samtidiga närvaro och är mer 
eller mindre permanent, beroende på hur mycket man sparar (Gärdenfors & 
Holsanova 2008:38). 

Att ett sms måste begränsas till 160 tecken ser Gärdenfors och Holsanova 
som en av nackdelarna med detta medium. Dessutom anser de inmatnings-
metoden vara både obekväm och tidskrävande (Gärdenfors & Holsanova 
2008:38).  

I sin avhandling Use and Adaptation of Written Language to the Condit-
ions of Computer-Mediated Communication (2002) undersöker Ylva Hård 
af Segerstad hur det skrivna språket används och anpassas när det används i 

                                                             
2 Sedan undersökningens material samlades in har mobiltelefonernas användningsområde utökats från att 
enbart handlat om att ringa och skicka sms. Idag har mobiltelefonerna fler funktioner och används ofta även 
t.ex. till att surfa, blogga och twittra. Ett sms är dock fortfarande 160 tecken. 
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fyra olika typer av dator-medierad kommunikation: e-post, webchatt, instant 
messaging och sms. Studien har sin utgångspunkt i tre variabler: synkronici-
tet, medel för kommunikation och situation. Hård af Segerstad visar bl.a. att 
sms främst används i informella sammanhang. Det är vanligt att avsändaren 
använder en talspråksnära stavning, dvs. en stavning som efterhärmar utta-
let, men detta är avhängigt graden av formalitet (eller snarare informalitet) 
och typen av relation till mottagaren. Denna talspråksnära stavning inklude-
rar även kännetecken typiska för muntlig interaktion, t.ex. ljud och skratt. 

Hård af Segerstad beskriver i artikeln ”Språket i sms – en translingvistisk 
dragqueen?” (2003) de drag som är karaktäristiska för språkbruket i sms och 
som är av både tal- och skriftspråkskaraktär. Hon konstaterar att skriftsprå-
ket i sms är talspråkshärmande, att vi använder såväl etablerade som oeta-
blerade förkortningar, utelämnar det som är underförstått, utelämnar inter-
punktioner och mellanslag, kompletterar det vi skriver med s.k. smilisar och 
använder asterisker för att signalera en attityd, känsla, händelse eller aktivi-
tet (Hård af Segerstad 2003:122ff.). Det finns de som är oroliga för att det 
nya skrivandet ska utarma språket och att vi inte längre ska kunna stava eller 
uttrycka oss ordentligt, men enligt Hård af Segerstad finns det ingen grund 
för en sådan oro. Istället menar hon att vi anpassar vårt skrivande till dessa 
typer av kommunikation, utan att det på något sätt innebär en generell för-
sämring av vårt språk (Hård af Segerstad 2003:120, 126).  

Tillsammans med Sylvana Sofkova Hashemi har Hård af Segerstad också 
genomfört ett projekt kallat ”Att lära sig skriva i IT-samhället” där ett av 
syftena är att ta reda på om elevernas användning av skrift i nya medier, t.ex. 
e-post och sms, har någon påverkan på standardskriftspråket. I sin slutrap-
port konstaterar de att standardskriftspråket påverkas i mycket liten mån av 
den skrift som eleverna använder sig av i nya medier. De förkortningar, aste-
risker och smilisar som är så vanligt förekommande t.ex. på webbsidor, i sms 
och e-postmeddelanden förekommer nästan inte alls i elevernas skoltexter 
(Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad 2007:10). 

I sin artikel ”Textmeddelanden – en pilotstudie” (2001) redogör Marianne 
Nordman för några grundläggande språkliga aspekter med antagandet att 
korthet och talspråklighet är speciellt framträdande i sms. Studien är liten – 
endast två informanter ingår – men materialet består av 139 meddelanden 
och eftersom ingen av informanterna är dialekttalande är de dialektala insla-
gen också få, alldeles som inslagen av andra språk. Resultatet av studien 
visar att sms:en karaktäriseras av ett komprimerat språk, förkortningar, 
riklig användning av interjektioner, slang och talspråkliga uttryck. Nordman 
vill närmast kategorisera sms som ”en form av skrivet tal, lika inkonsekvent 
som talet kan vara i olika situationer och lika explicit som skriften kräver” 
(Nordman 2001:138). 

Theres Bellander (2009:14ff.) har undersökt hur en grupp på sex gymna-
sieungdomar interagerar med olika personer via olika medier, bl.a. via sms. I 
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arbetet med sin avhandling kunde hon konstatera att det hon kallar kreativa 
förkortningar, t.ex. lr för eller och ql för kul – tvärtemot den allmänna upp-
fattningen – faktiskt är sällsynta i ungdomars sms. Som möjlig förklaring till 
detta tänker hon sig att förkortningar av detta slag var vanligare när medier-
na var nya och folk testade sig fram eller att dessa förkortningar helt enkelt 
uppmärksammats mer eftersom de sticker ut och stärkt uppfattningen att de 
är så vanliga i sms-meddelanden (Bellander 2009:14ff.). Däremot har hon 
kunnat se att skrivfelen är fler i elevernas sms än i deras skoltexter. Detta 
menar Bellander beror på tidsbrist och lättja snarare än på okunskap hos 
eleverna. Hon liknar elevernas sms vid telegram och vykort, vilka känne-
tecknas av korta meningar som staplas på varandra och utelämning av ord 
som inte är nödvändiga för förståelsen av innehållet (Bellander 2009:14ff.). 

I sin forskning om barns läs- och skrivutveckling och dess samband med 
informations- och kommunikationstekniken har Sylvana Sofkova Hashemi 
iakttagit att barn i årskurs fyra till åtta är väl medvetna om olika språkbruk i 
olika texter och också klarar av att växla mellan dessa i olika situationer. I de 
skriftpraktiker som de deltar i på fritiden är språkbruket ledigare och mer 
personligt med t.ex. förkortningar och symboler typiska för elektroniska 
medier, medan skoltexterna mer sällan visar några sådana särdrag. I de fall 
det händer anser hon att det inte heller beror på de elektroniska mediernas 
påverkan på språkbruket utan istället på att ungdomarna befinner sig i 
skrivmognadsprocessen. Att elevernas standardskriftspråk skulle vara hotat 
finns det inga belägg för (Sofkova Hashemi 2008:142). 

Ditte Laursen (2006) har undersökt 6 ungdomars användning av mobilte-
lefoner och hennes material består både av sms samt inspelade mobilsamtal 
kompletterade med observationer. Laursen menar bl.a. att sms-kommunika-
tionen är dialogisk där deltagarna följer ett a-b-a-mönster. Hur lång tid som 
får förlöpa mellan meddelandena är avhängigt vilken relation de två delta-
garna har till varandra. Alla meddelanden, med några få undantag, ska be-
svaras, och helst så snart som möjligt (Laursen 2006:73ff.).  

Kerstin Severinson Eklundh diskuterar i artikeln ”Samtalsmönster i 
elektroniska nätverk” (1997) vilka samtalsliknande egenskaper som före-
kommer i e-postbrev. En sådan egenskap är mediets snabbhet (i jämförelse 
med annan skriftlig kommunikation), en annan är de turtagande- och kohe-
rensmönster som är kännetecknande för samtal. Breven hade även en språk-
ligt informell ton (Severinson Eklundh 1997). Trots att sms och e-post är två 
olika medier är dock likheterna fler än skillnaderna. Även sms kan karaktäri-
seras som ett kommunikationsmedel där snabbheten spelar stor roll och där 
turtagande och ett informellt språk är två typiska egenskaper. Att sms av en 
del forskare benämns som en mellanform av tal och skrift eller av andra som 
tal i skrift talar sitt tydliga språk. 

Samtalsstilar bland chattare behandlas av Anna-Malin Karlsson i ”Kall-
pratare på nätet” (1997). En chatt skiljer sig från e-postkommunikation på så 
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sätt att en (större) grupp människor befinner sig i chatten samtidigt. Trots 
detta handlar det inte om några egentliga gruppsamtal, men inte heller om 
en samhandling mellan endast två parter, utan snarare ett mellanting där en 
person kan föra ett samtal med flera olika personer parallellt. Chattsamtal 
har många drag gemensamma med muntliga samtal. Precis som i reella sam-
tal måste chattarna anpassa sitt språk till samtalet och växla mellan olika 
stilar beroende på vem man chattar med. De möjligheter vi har att använda 
oss av extralingvistiska signaler i tal har man dock inte när man chattar. 
Lösningen på detta problem har blivit att istället ta hjälp av tangentbordet, 
genom t.ex. versaler, fet stil och diverse grafiska markörer. Chattandet är i 
många aspekter ett samtal, en social och spontan kommunikation, men yt-
terligare ett element tillkommer, dvs. skriften, vilket gör att vi återigen har 
detta mellanting mellan tal och skrift. 

Internationellt sett finns en del studier rörande ”text messaging”, t.ex. 
Tagg (2009). I detta arbete redovisas (2009:12ff.) ett antal sociokulturella 
studier från finskt, norskt och brittiskt område, vilka visar att detta är ett 
interdisciplinärt område. Ett antal språkvetenskapliga studier åberopas 
också från svenskt (Hård af Segerstad 2002), tyskt, brittiskt och belgiskt 
område (2009:19f.). Så vitt jag kan se finns bland dessa arbeten inget som 
direkt har den uppläggning som min avhandling har, även om man tangerat 
frågan om ”written orality” i meddelandena. 

Två andra forskare som däremot uppmärksammat samma typ av skri-
vande som jag analyserar är Berit Skog (2007) samt Stian Hårstad (2008) 
som båda undersökt norska ungdomars användning av dialekt i sms. Mer om 
dessa står att läsa i avsnitt 2.2.5. 

Vi har här sett exempel på forskning om det nya skrivandet i sms, e-post 
och chatt, vilka naturligtvis är tre olika medier som på flera sätt är olika 
varandra. De gemensamma faktorerna är dock flera, t.ex. att de alla bär drag 
av muntliga samtal, att de befinner sig någonstans mellan tal och skrift och 
att språket ofta är informellt. I det nya skrivandet i elektroniska medier är 
gränserna mellan tal och skrift inte längre lika tydliga. 

1.3.1.1 New literacy studies – sms:ande som skriftpraktik 
Inom skriftbruksforskningen/literacyforskningen är den engelska termen 
literacy central. Det är dock inte alldeles enkelt att översätta den till svenska. 
Traditionellt har den översatts med läs- och skrivkunnighet, vilket sätter 
fokus på individens kompetens i just läsande och skrivande. Härigenom 
fokuseras den kognitiva aspekten. Om man istället för att enbart inrikta sig 
på individens färdigheter vidgar perspektivet och även betraktar de sociala 
och kulturella sammanhang som denna kunskap är en del av översätter man 
vanligtvis termen literacy med skriftbruk eller skriftanvändning (se Söder-
berg 1994:359ff.). Eftersom sammanhangen kan variera och således även 
skriftbruket väljer man att prata om literacies i plural. Detta forskningsfält 
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kallas för new literacy studies och ingår i det större forskningsområde som 
med en övergripande beteckning kallas kommunikationsetnografi. Inom 
kommunikationsetnografin vill man bland annat undersöka kontexten som 
språkandet försiggår i och vilka funktioner språket har, dvs. hur det används, 
inte bara hur det ser ut. Roger Säljö (2005) anser att literacy är så mycket 
mer än den tekniska färdigheten att avkoda ord: 

Uttryck som läsa och skriva är vaga och kan stå för många olika färdigheter. Skrift-
språkliga aktiviteter – det som på engelska kallas för literacy – är synnerligen kom-
plexa och varierade. Det handlar inte bara om den tekniska färdigheten att avkoda ord, 
utan långt mer om att kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det man 
läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i andra sammanhang, att 
förstå men ändå kunna förhålla sig kritisk och så vidare (Säljö 2005:208). 

Grundläggande inom new literacy studies är synen att all skriftanvändning 
ingår i en social praktik. Detta innebär att skriftanvändning inte bara är kun-
skap som ska inhämtas eller texter som ska analyseras, utan det är helt en-
kelt allt det som finns där emellan, i kommunikationen och interaktionen 
mellan människor (Barton & Hamilton 1998:3). Skriftanvändning är förlagd 
i tid och rum, dvs. skriften är kopplad till en specifik tid och en specifik plats, 
och skriftpraktikerna formas av sociala institutioner och maktrelationer, 
vilket gör att vissa blir mer synliga och dominanta än andra (Barton & Ha-
milton 1998:7). 

Inom new literacy finns några begrepp3 som är centrala för mitt arbete:  

• Skriftbruk/skriftanvändning (eng. literacy) 
• Skriftpraktiker (eng. literacy practices) 
• Skrifthändelse/skrivhandling (eng. literacy event) 

Skriftbruk eller skriftanvändning (även skriftkultur, Karlsson 2002:22f.) är 
en social aktivitet och omfattar inte bara den enskilda individens läs- och 
skrivfärdigheter utan också den eller de sociala praktiker som läsandet och 
skrivandet ingår i. Skriftbruk kan vara antingen dominanta eller vardagliga.  
Vardagligt skriftbruk (av eng. vernacular literacy; Karlsson 2002:23) 

syftar på skriftpraktiker som inte är styrda eller reglerade av normer upp-
ifrån utan som tvärtom har uppstått eftersom behovet har funnits i varda-
gen. Ett utmärkande drag för det vardagliga skriftbruket är att det har ”låg 
status”, i den bemärkelsen att det inte uppmärksammas eller ges någon 
större roll i jämförelse med andra skriftpraktiker. Barton och Hamilton ge-
nomförde i slutet av 1990-talet en undersökning i Lancaster, England, där 
vuxnas skriftbruk studerades. Med utgångspunkt i denna undersökning an-
ser Barton och Hamilton att det vardagliga skriftbruket bl.a. används för att 
organisera livet, i privat kommunikation och privata (fritids)intressen och 
                                                             
3 För en diskussion om översättningen av de engelska begreppen, se Söderberg 1994. 
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för att dokumentera livet (Barton & Hamilton 1998:247ff.). Barton och Ha-
milton menar att det vardagliga skriftbruket, som en konsekvens av att det 
inte styrs eller regleras av någon formell instans, ofta är frivilligt och innova-
tivt: 

Because of their relative freedom from formal institutional control, vernacular practic-
es are more likely to be voluntary and self-generated, rather than being imposed ex-
ternally […]. They may also be a source of creativity, invention and originality, and the 
vernacular can give rise to new practices—improvised and spontaneous—which em-
body different sets of values from dominant literacies (Barton & Hamilton 1998:253). 

Av beskrivningen ovan kan vi se att skriftpraktiken sms kan kategoriseras 
som vardagligt skriftbruk. De skriftpraktiker som ingår i det vardagliga skri-
vandet kan också, tack vare att de inte styrs av regler och normer uppifrån, 
växa fram hos användarna själva. Kreativiteten, uppfinningsrikedomen och 
originaliteten får större spelrum, vilket kan resultera i nya improviserade och 
spontana praktiker som låter fler röster komma till tals. Dessa skriftprakti-
ker är dock inte helt regellösa, men istället för att de styrs uppifrån kommer 
påverkan från familjen och andra sociala grupper i samhället på samma nivå. 
Påverkan kan dock ibland upplevas som lika stor som den som kommer 
ovanifrån (Barton & Hamilton 1998:253). Det vardagliga skriftbruket lär 
man sig genom informell inlärning, den är inte systematiserad och sker ofta i 
hemmet. Denna inlärning är också införlivad i vardagen, dvs. man lär sig 
skriftbruket genom att praktiskt använda det (Barton & Hamilton 1998:252). 
Edlund (2007:46f.) väljer istället att använda termen vardagligt skrivande 
för att understryka att fokus ligger på själva skrivhandlingen. Detta är en 
term som också jag kommer att använda mig av i detta arbete. 
Skriftpraktiker är en översättning av eng. literacy practices (Karlsson 

2002:24; Persson 2005:24; Edlund 2007:45). Med termen skriftpraktik 
åsyftas alla de händelser som är knutna till olika typer av skriftanvändning, 
dvs. där skrift nyttjas på något sätt. Dessa händelser kan variera, det är inte 
bara skrivandet i sig som avses, utan även att man t.ex. läser en text högt 
eller läser en text tyst för sig själv. I en skriftpraktik spelar skriften en central 
roll. Skriftpraktiker är också sådana skrifthändelser som är återkommande 
med längre eller kortare tidsintervall, dvs. en serie av händelser, och som 
bildar mönster, t.ex. att skicka julkort och födelsedagskort, att boka tvättid, 
att skriva en akademisk uppsats osv. (Barton & Hamilton 1998:6f.). 
Skriftpraktiker omtalas oftast i plural eftersom det finns en mängd olika 

varianter av skriftpraktiker inom olika domäner i samhället. Olika skrift-
praktiker har olika normer eller regler som följs. En del skriftpraktiker är 
starkt institutionaliserade, t.ex. att deklarera eller fylla i blanketter av olika 
slag. Antalet skriftpraktiker vi behärskar och deltar i är inte konstanta, utan 
vi lär oss hela tiden nya antingen genom formell eller genom informell inlär-
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ning, allt beroende på vilka domäner vi rör oss i (Barton & Hamilton 
2000:10ff.). 

Att skriva och skicka sms är en skriftpraktik som återkommer med viss re-
gelbundenhet, även om denna regelbundenhet kan vara något oregelbunden. 
De som skriver och skickar sms vet vilka regler och mönster som gäller, t.ex. 
att maxantalet tecken är 160 (såvida man inte vill överskrida gränsen) och 
att förkortningar är tillåtna, och anpassar sig därefter. I denna skriftpraktik 
interagerar även mottagarna till meddelandena, men mottagarna ingår inte i 
min undersökning. 

I en skrifthändelse – av eng. literacy event – är det inte enbart skrif-
ten/texten som är av betydelse, utan även det sociala sammanhanget, den 
sociala kontexten som skriften används i fokuseras och det faktum att skrift 
alltid äger rum just i en social kontext (Karlsson 2002:24; Melander & Jo-
sephson 2003:43; Edlund 2007:46). En skrifthändelse avser den enskilda 
skriftbrukssituationen, dvs. en specifik situation där någon använder skrift 
på något sätt, vilket som helst. I en skrifthändelse spelar alltid skrift en roll, 
men det är inte alltid den har huvudrollen utan den kan lika gärna vara mar-
ginell och snarare bilda fond eller underlag till själva skrifthändelsen. Hit hör 
alltså inte enbart att skriva, själva skapandet av skrift, utan även det all-
männa användandet av den skapade skriften, t.ex. att läsa och avkoda skrift 
eller att diskutera skrift: läsa en inköpslista, diskutera en insändare i en tid-
ning osv.  

Skrifthändelsen kan alltså vara skriftburen, men den måste inte vara det 
(Barton & Hamilton 1998:7f.). Detta innebär således att även andra aktivite-
ter runt omkring en skrift kan utgöra en skrifthändelse, som t.ex. att man 
skriver ett brev, ett e-postmeddelande eller ett sms (skriftburna händelser), 
eller att man diskuterar en insändare eller debattartikel med sina vänner 
(icke skriftburen händelse). Många skrifthändelser involverar inte bara skrift 
utan kan vara en blandning av talat och skrivet språk men en skrifthändelse 
kan också vara en integrerad del av andra semiotiska system, t.ex. matema-
tiska system och kartor. 

1.3.1.2 Utvecklandet av ett standardiserat skriftsystem, normer och kon-
ventioner 
I mitt material studerar jag bl.a. hur en grupp olika dialektmarkörer i När-
pesdialekten manifesteras i ortografin hos mina informanter, dvs. jag under-
söker hur informanterna kodifierar dialekten. Ofta relateras denna manifes-
tation till den normerade standardstavningen. Att skapa en normerad stan-
dardstavning är en lång och mödosam process. Det krävs inte bara att någon 
bestämmer hur stavningen ska se ut utan även att den accepteras av dem 
som ska använda den. Den moderna svenska ortografin grundlades år 1801 
när Svenska Akademiens stavningsavhandling utkom, Afhandling om 
Svenska stafsättet (sammanställd av Carl Gustaf af Leopold), i vilken man 
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kunde hitta regler för stavningen (Teleman 2003:77). Denna stavning bygg-
de främst på två principer: ljudenlighetsprincipen, vilken innebar att stav-
ningen skulle vara så ljudenlig som möjlig, och samhörighetsprincipen, vil-
ken innebar att stammen i ett ord så långt det var möjligt skulle stavas på 
samma sätt vid t.ex. sammansättningar och avledningar (Teleman 2003:78). 

År 1869 ville man på det nordiska rättstavningsmötet dels försöka likrikta 
de skandinaviska språkens ortografier, dels göra stavningen mer ljudenlig 
(Teleman 2003:79ff.). För svenskans del innebar detta bl.a. att <å> och <ä> 
skulle föredras framför <o> och <e> samt att <v> skulle ersätta <fv> och 
<f> vid återgivandet av /v/. Stavningsreformen 1906 (där stavningen av /v/ 
och /t/ förenklades – <v> ersatte <f>, <fv> samt <hv> och <t> ersatte <dt>) 
initierades av Fridtjuv Berg och infördes omgående i skolan. Denna nya 
stavning genomfördes så småningom även i böcker, tidningar och tidskrifter 
och vid slutet av 1920-talet var stavningsreformen 1906 helt genomförd. I 
och med detta kom också stavningen av svenska att praktiskt taget ligga fast 
(Teleman 2003:84ff.).  

Språkfilosofen Renate Bartsch har i sin bok Norms of Language (1987) 
definierat norm i relation till bl.a. konvention. Norm och regelbundenhet 
menar Bartsch (1987:166) är förbundna med varandra genom att en norm är 
något som (underförstått) återkommer med en viss regelbundenhet. Om 
denna regelbundenhet plötsligt blir oregelbunden betyder detta dock inte 
nödvändigtvis att normen upphör att existera, men detta är avhängigt av att 
det genom kritik eller korrigering eller något slags straffpåföljd uppmärk-
sammas att avsteg görs från normen.  

En norm är dock enligt Bartsch (1987:166) mer än en förväntan om regel-
bundenhet. Till skillnad från sedvana eller bruk – som också återkommer 
med en viss regelbundenhet – kvarstår normen trots att regelbundenheten 
bryts förutsatt att någon kritiserar eller korrigerar dessa avsteg ifrån den, 
medan en sedvana eller ett bruk tenderar att försvinna och upplösas ifall de 
inte återkommer med den förväntade regelbundenheten. En norm behöver 
alltså vad Bartsch kallar a normative force (man skulle kunna tala om en 
normativ kraft), vilken alltså består i kritik, korrigering eller någon typ av 
straffpåföljd.  

Bartsch definierar en konvention som en social vana som uppstår och in-
rättas p.g.a. behovet av en lösning på ett återkommande ”samkörningspro-
blem” (1987:167). Så länge alla ansluter sig till och följer konventionen upp-
rätthålls den. En konvention kan bli en norm, ifall man lägger till en norma-
tiv kraft för att upprätthålla den men användarna måste också vara intresse-
rade av att behålla konventionen och av den anledningen göra den till en 
norm. På detta sätt räddar man konventionen från att försämras eller upp-
hävas. 
Ordinationer, föreskrifter, beordranden (eng. presciptions, regulations, 

orders) har också, precis som en norm, en normativ kraft som upprätthåller 
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dem. Skillnaden mellan dessa och norm är dock enligt Bartsch att det här 
finns en mycket tydlig gräns mellan dem som utfärdar bestämmelserna och 
dem som ska följa dem (Bartsch 1987:167). Här finns också en kontrolle-
rande instans som ska se efter att bestämmelserna följs. När det gäller en 
norm identifierar sig de som ska följa normen med dem som satt upp den 
och inte bara följer normen själva utan även ser till att andra gör det. De som 
följer normen har internaliserat den till den grad att de handlar och agerar 
utifrån normen.  

Margareta Westman (2001b) diskuterar i uppsatsen ”Standardnormen i 
skriftspråk” begreppet standardnorm och menar att det vi anser vara stan-
dardnorm inte alltid, eller kanske t.o.m. sällan, är det vi faktiskt använder. 
Istället gör hon en tredelning där A är ”den ideala normen”, dvs. den norm 
som alla anser att man bör följa och den norm man strävar efter, B är den 
norm som man själv bedömer att man följer och C är den faktiska normen. 
Dessa tre nivåer anser hon förekommer i såväl tal som i skrift, även om skill-
naderna mellan B och C inte är lika påfallande i skrift (Westman 2001b:119). 
Westman menar också att standardnormen, den ideala normen, är just ett 
ideal som man ofta avviker ifrån och som det också är normalt att avvika 
ifrån. Avvikelserna kan variera vad gäller frekvens och godtagbarhet 
(2001b:126). 

Westman har också tolkat Bartsch’ syn på normer och konventioner i 
språket. Hon diskuterar bl.a. de språkliga normdimensioner som förekom-
mer i ett samhälle. En norm kan praktiseras, dvs. man följer normen. En 
norm kan också vara accepterad, vilket innebär att man tror att man följer 
den eller vill följa den. En norm kan också ha giltighet, vilket betyder att 
man bör följa den, och slutligen kan en norm vara berättigad, dvs. det finns 
en grund för den (Westman 2001a:32f.). 

Lingvisten Wim Vandenbussche har undersökt skriftspråket hos en grupp 
belgiska skrivare på 1800-talet. Han karaktäriserar dessa skrivares ortografi 
som ”full of variability but not chaotic” (Vandenbussche 2007:279). Att un-
dersöka skrivarnas språk i ett korrekthetsperspektiv menar han kan sägas 
vara både problematiskt och orättvist med tanke på att skrivarna mest troligt 
var ovetande om de normer som existerade, men därmed inte mindre intres-
sant eftersom man här kan få se hur större delen av befolkningen skrev vid 
den här tiden. 

Skrivarna i Vandenbussches undersökning anpassade sig inte till några av 
de skriftnormer som existerade vid denna tidpunkt. Istället karaktäriseras 
deras texter av stor variation vad gäller stavningen, och Vandenbussche me-
nar att ”it appears that the corpus scribes were not interested in ’consistent’ 
spelling at all” (2007:283). Trots denna stora stavningsvariation uppstod 
inget kaos och av vad Vandenbussche kan se eftersträvade skrivarna inte 
heller att minska variationen. Varje skrivare hade skapat sitt eget sätt att 
stava och variation förekom såväl i samma text som i samma mening.  
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Det relativt ostrukturerade sättet att stava till trots fanns det dock enligt 
Vandenbussche tydliga restriktioner beträffande vilka allografer som var 
gångbara i stavningen. För varje grafem fanns en uppsättning möjliga allo-
grafer, och av dessa valde skrivarna själva hur många och vilka de ville an-
vända i sin skrift, allt beroende på vilka restriktioner de hade på sitt eget 
skriftsystem. Även om det stod varje skrivare fritt att välja menar Vanden-
bussche – som härvidlag åberopar James Milroy (1992:133–134) – att något 
slags ordning ändå fanns. Om så inte var fallet hade vi idag inte kunnat tolka 
skrivarnas texter, och valfriheten skedde inom vissa bestämda ramar, ett 
slags ordnat kaos. Skrivarna visar heller inga tendenser till att uppnå större 
konsekvens i sitt skrivande, vare sig det nu gäller ord, morfem eller fonem. 
Tvärtom menar Vandenbussche (2007:286) att variationen är själva kärnan i 
dessa skrivares skrivsätt. 

Att påstå att detta skriftspråk är vanvårdat eller avvikande anser Vanden-
bussche inte vara någon passande beskrivning. Istället menar han alltså att 
man ska se variationen som den mest grundläggande beståndsdelen i detta 
språksystem, som han heller inte tycker att man ska bedöma utifrån den 
standardnorm för grammatik som existerade vid denna tid (Vandenbussche 
2007:285). 

De finlandssvenska språkvetarna Barbro Wiik och Jan-Ola Östman anser 
att det är ett folks rättighet att ha ett eget skriftspråk, även när modersmålet 
är en dialekt. I artikeln ”Skriftspråk och identitet” (1983:183ff.) diskuterar de 
vilka principer som måste tas i beaktande och uppfyllas när man skapar ett 
skriftsystem för en dialekt. Den funktionella principen innebär att ett skrift-
system utarbetas för att ha en viss funktion. Skriftspråket anpassas alltså till 
sitt ändamål och som följd av detta kan en dialekt behöva flera olika skrift-
system. Wiik och Östman menar att det finns åtminstone tre möjliga anled-
ningar till att ett skriftspråk för en dialekt skapas, nämligen att man behöver 
”ett allmänkommunikativt skriftspråk, ett system för vetenskapliga under-
sökningar av språket och ett skriftsystem för pedagogiska ändamål” (Wiik & 
Östman 1983:183). 
Den fonologiska principen innebär att man skapar ett fonemsystem med 

talspråkets olika ljud som utgångspunkt, dvs. i dialekten och inte i högspråk-
et, vilket i sin tur utgör utgångspunkten för skriftspråket. Denna princip 
följdes t.ex. av den finlandssvenske författaren A. J. Nygren som var verksam 
i slutet av 1800-talet och följde devisen ”Skriv som du hör!” (se vidare avsnitt 
2.2.5). Skriften ska alltså vara en avspegling av det talade vardagliga språket. 

En tredje princip, identitetsprincipen, betyder att skriftsystemet först och 
främst ska vara avsett för dem som kommer att använda det, dvs. de ska 
kunna identifiera sig med skriften och kunna känna att den är ”deras” 
(1983:194f.). Det är således inte möjligt att skapa ett slags generellt skriftsys-
tem för alla dialekter, utan varje dialekt måste få ett eget skriftsystem och 
varje skriftsystem ska utgå från varje specifik dialekt (jfr ovan). Skriftsyste-
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met ska fungera som ett identitetsskapande element som genererar gemen-
skap och samhörighet (Wiik & Östman 1983:194ff.). 

1.3.2 Dialekt och identitet 
I Nationalencyklopedin definieras identitet som ”självbild, medvetenhet om 
sig själv som en unik individ” (Ottosson, www.ne.se). Begreppet identitet är 
inte helt okomplicerat, delvis beroende på att ordet samtidigt som det är ett 
fackbegrepp tillhör allmänspråket. Förenklat kan man säga att ha en identi-
tet innebär att man hör hemma, eller upplever sig själv höra hemma, någon-
stans. Detta gäller dels det personliga planet, att veta vem man själv är, dels 
det kollektiva planet, att veta vilken grupp man tillhör och identifierar sig 
med. Samtidigt som man vill vara speciell och unik är det alltså viktigt att 
känna att man tillhör en grupp – att man är en del av en gemenskap (Als-
mark 1997:9f.).  

Brit Mæhlum menar att vi har två olika identiteter, en personlig identitet 
(jag) och en social identitet (vi): 

Den personlige identiteten har vært en karakteristikk av den delen av identiteten som 
gjør meg unik i forhold til andre, mens den sosiale identiteten er de egenskapene jeg 
har som gjør meg kvalifisert til å være medlem i ulike gruppefellesskap. Det viktige er 
at disse to formene for identitet ikke kan sees uavhengig av hvarandre. Tvert imot står 
de i et gjensidig avhengighetsforhold (Mæhlum 2003:106). 

En följd av detta är också att ”vi” inte alltid är samma ”vi” och ”jag” inte alltid 
är samma ”jag”, eftersom man definierar sig själv eller den grupp man tillhör 
i relation till andra individer eller grupper samt den situation man befinner 
sig i. ”Vi” kan t.ex. i ett sammanhang innebära ungdomar i förhållande till 
vuxna, medan det i ett annat betyder närpesbor i förhållande till andra dia-
lekttalare.  

Två andra språkforskare som visat på språkets betydelse med avseende på 
gruppsammanhållning och gruppidentitet är William Labov och Jenny 
Cheshire. Labov (1972) har undersökt sambandet mellan gruppkultur och 
gruppspråk hos ett antal pojkar i Harlem och har kunnat visa att språket är 
en mycket viktig faktor för att stärka sammanhållningen inom gruppen. 
Cheshires (1982) undersökning bland en grupp ungdomar ur arbetarklassen 
i England visade liknande resultat. Gruppsammanhållningen och gruppiden-
titeten stärktes av språket som blev ett sätt att markera avståndstagande till 
samhället och skolan. På liknande sätt använder Stockholmsungdomarna i 
Ulla-Britt Kotsinas’ undersökning (1994) språket för att markera avstånd 
eller särskilja sig från dels andra ungdomar, dels vuxna. 

Robert Brock Le Page och Andrée Tabouret-Keller menar att vi använder 
oss av språkliga markörer för att signalera vilken grupp vi tillhör, och dessa 
markörer är inte konstanta utan kan hela tiden ändras utifrån vilken grupp 
vi vill identifiera oss med eller ta avstånd ifrån. Dessutom får vi också signa-
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ler ifrån dem som vi umgås med om hur vi uppfattas, vilket påverkar vår 
självbild (1985:115, 182).  

The individual creates his systems of verbal behaviour so as to resemble those com-
mon to the group or groups with which he wishes from time to time to be identified 
(Le Page & Tabouret-Keller 1985:115). 

Den norske antropologen Thomas Hylland Eriksen väljer att istället för att 
använda termen identitet tala om identifikation. Anledningen till detta är att 
han ”dels […] vill undgå de dimridåer som döljer hur vardagsspråket smittar 
av sig på det analytiska språket, dels […] precisera att identifikation är en 
dynamisk, mångsidig, ombytlig process och inte en fast substans eller ett 
’ting’” (Hylland Eriksen 1996:52f.). Hylland Eriksen menar att vår individu-
ella tillhörighet dels är något förutbestämt – ”vanor i tanke och handling 
som sällan eller aldrig kan väljas bort” –, dels är något som vi själva kan 
påverka och styra utifrån de personliga val vi gör. Vilken identifikation vi 
väljer beror dels på i relation till vad eller vem identifikationen sker, dels på 
situationen (Hylland Eriksen 1996:53). Samma sak gäller den kollektiva 
identifikationen, dvs. vilken grupp vi identifierar oss med för tillfället utifrån 
den konkreta situation vi befinner oss i. Jag identifierar mig som kvinna 
bland män, finlandssvensk bland sverigesvenskar, svenskspråkig bland eng-
elsktalande osv. ”Varje människa har med andra ord ett myller av erfaren-
heter inristade i sin kropp och sitt medvetande, och detta utgör det nödvän-
diga råmaterialet för personens identitet”, säger Hylland Eriksen (1996:54). 

Randi Solheim (2006) är också av den åsikten att identitet är något förän-
derligt som vi kan konstruera och påverka själva, nästan som en rock vi tar 
av och på. Hon menar dock att en del av våra identiteter går djupare än 
andra. Modersmålet har t.ex. en speciell betydelse för vår identitet och som 
identitetsmarkör (2006:113, här anförd efter Skjekkeland 2009:35). Hon har 
i sin studie tittat på hur och varför lokal tillhörighet och identitet kommer till 
uttryck i språket. Hon menar att just detta, hur lokal tillhörighet och identi-
tet hänger samman, kan förklara varför språklig variation och språklig för-
ändring sker, eller kanske snarare inte sker, i en lokal gemenskap. Om en 
individ har mycket stark anknytning till den lokala gemenskapen eller lokal-
samfundet blir han/hon inte så påverkad utifrån (Solheim 2006:105, 306, 
här anförd efter Skjekkeland 2009:141). Flera andra norska forskare har 
uppnått liknande resultat. Unn Røyneland har i sin avhandling (2005) 
kommit fram till att dialekten anses vara det främsta uttrycket för att en 
individ identifierar sig med en viss ort. Hennes undersökning visar dock att 
andra faktorer, såsom mobilitet, lokal anknytning och grupptillhörighet, 
också är betydelsefulla. Hon menar att dialektanvändning inte nödvändigtvis 
måste betyda att man känner en stark lokal identitet. I sitt material kunde 
hon dock se att de ungdomar som kände starkt för sin hemort använde långt 
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fler dialektala former i sitt språk än de ungdomar som var negativt inställda 
till hemorten (Røyneland 2005:126, 486). Liknande resultat återfinns också 
hos Rune Røsstad (2008:194) och Ida Elisabeth Hult (2008:128). Røsstad 
konstaterar att det verkar finnas ett samband mellan anknytning till orten 
och användning av den traditionella dialekten. Detta är något som Hult 
också ser i sitt material, valet av språkliga strategier varierar nämligen bero-
ende på vilken samhörighet med orten informanterna i hennes material 
känner. 

Brit Mæhlum menar också att vi kan tala om vår identitet i termer av inre 
och yttre identitet. Samtidigt som vi har en inre identitet, dvs. hur vi uppfat-
tar oss själva, så har vi också en yttre identitet. Denna identitet är en som så 
att säga ges oss ”utifrån”. Vi, både som individer och som medlemmar i en 
grupp, får oss en identitet tillskriven av dem som vi möter, dvs. andra har 
vissa förväntningar – eller förutfattade meningar, om man så vill – om hur vi 
är, och till stor del baseras dessa på vårt språk och hur vi talar. Trots att 
denna identitet är något som tillskrivs oss och inte nödvändigtvis är sann 
kan den påverka oss. Eftersom vi gärna vill att vår uppfattning om oss själva 
ska stämma överens med andras kan man av den orsaken ta på sig en sådan 
roll som andra förväntar sig att man ska ha (Mæhlum 2003:109ff.).  

I sin avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås (2004) diskuterar Anna 
Gunnarsdotter Grönberg olika sätt att se på identitet. Gunnarsdotter Grön-
berg tar sin utgångspunkt i den danske filosofen Hans Fink som menar att 
identitet är något som är elastiskt och kan töjas åt tre olika håll, dvs. en per-
sons identitet består av den numeriska identiteten, den generiska identiteten 
och den kvalitativa identiteten. Den numeriska identiteten är unik för varje 
individ och kan uttryckas genom t.ex. personnummer eller pass. Den gene-
riska identiteten innebär att en individ känner samhörighet med andra ”av 
samma bestämda slag”, dvs. någon form av grupptillhörighet baserad på t.ex. 
nationalitet, etnicitet, språk, relationer, åsikter m.m. Den kvalitativa identi-
teten, slutligen, är den samhörighet som en individ känner med andra indi-
vider utifrån yttre likhet, p.g.a. faktorer som man kan eller inte kan påverka, 
eller faktorer man kan påverka i viss grad. En faktor man kan påverka är 
t.ex. yrkesval medan en faktor man inte kan påverka är t.ex. släktskap. Fak-
torer man kan påverka i viss grad är sådana som man kan förändra men som 
med tiden återgår till sin ursprungliga form (så länge man inte fortsätter att 
påverka), t.ex. att en blondin färgar sitt hår rött. Dessa tre olika typer av 
identiteter påverkar och påverkas hela tiden av varandra (Gunnarsdotter 
Grönberg 2004:12f.). 

Gunnarsdotter Grönberg redogör också för hur socialpsykologen Lars 
Dencik har modifierat Finks modell. Dencik menar att den numeriska identi-
teten hela tiden är konstant hos en individ, medan den generiska och kvalita-
tiva snarare är plurala identiteter som kan variera i det oändliga och som 
växlar beroende på livssituation och vilket stadium i livet man befinner sig i. 
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De tre olika identiteterna samverkar också med och påverkar varandra 
(Gunnarsdotter Grönberg 2004:14). Gunnarsdotter Grönberg lägger i sin 
studie fokus på de generiska identiteterna – kön, social tillhörighet, geogra-
fisk hemvist och livsstil – och hur dessa samspelar med språkbruk. Den 
språkliga identiteten menar hon består av den samvariation som förekom-
mer mellan generisk identitet, kvalitativ identitet och språkliga val, som t.ex. 
att använda mer eller mindre dialekt (Gunnarsdotter Grönberg 2004:14f.).  

Jag föredrar i likhet med bl.a. Mæhlum och Hylland Eriksen att tänka på 
identitet som något tudelat som dels är förutbestämt, dels bestäms av oss 
själva men också att identiteten är både personlig och social. Beroende på 
situation och vad jag jämför mig själv med kan jag identifiera mig med olika 
personer eller grupper av personer (eller ta avstånd ifrån dem) och ha olika 
identiteter, som också är olika viktiga i olika situationer. Språket är en viktig 
del av identiteten och vem vi är och anser oss vara. Jag kan t.ex. identifiera 
mig som dialekttalare om jag jämför mig med standardspråkstalare, när-
pesbo och talare av Närpesdialekten om jag möter österbottningar med 
andra dialekter osv. Skulle jag däremot möta en annan österbottning utom-
lands skulle jag identifiera mig som just österbottning eller finlandssvensk, 
och då skulle det faktum att vi båda talar svenska vara av större betydelse. På 
samma sätt kan mina informanter välja att identifiera sig som dialekttalare, 
dialektskrivare, ungdomar, närpesbor, österbottningar, finlandssvenskar 
osv., allt beroende på den situation de befinner sig i. Identiteten är alltså 
något som är föränderligt och inte konstant, den är en identifikationsprocess 
som ständigt pågår och som ter sig olika beroende på den situation vi befin-
ner oss i, och den kan också påverkas av hur vi uppfattas av andra.  

1.3.3 Kodväxling och ackommodation  

1.3.3.1 Kodväxling  
Två- eller flerspråkiga personer använder ibland båda eller flera av sina 
språk i samtal med andra personer, dvs. de växlar mellan språken. Detta byte 
sker dock inte enbart mellan samtal utan kan också ske inom ett och samma 
samtal eller inom en och samma mening, vilket brukar benämnas kodväx-
ling (Park 2004:297). En av de första och i Norden kanske mest kända 
undersökningarna vad gäller kodväxling gjordes av Jan-Petter Blom och 
John J. Gumperz (1972) som undersökte hur boende på Hemnesberget i 
Nordland, Norge, växlade mellan ranamål och bokmål. Blom och Gumperz 
menar att kodväxling är antingen situationell eller metaforisk. Den förra 
innebär att en eller flera av deltagarna i ett samtal kodväxlar när förutsätt-
ningarna för samtalssituationen förändras, den senare innebär att kodväx-
ling sker om t.ex. samtalsämnet byts. Blom och Gumperz fick en hel del kri-
tik dels för att de hade bristande kunskaper om de språkliga system som kom 
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i kontakt (och som var mycket lika varandra), dels för att deras resultat ofta 
snarare visade på lån istället för kodväxling.  

Hur kodväxling egentligen ska definieras är inte alldeles självklart. För de 
flesta ligger det kanske närmast till hands att definiera kodväxling enbart 
som en växling mellan två eller flera olika språk, men man kan också tala om 
kodväxling när det gäller t.ex. enspråkigas byte mellan standardspråk och 
dialekt. Det diskuteras också vilken omfattning de inlånade språkelementen 
måste ha för att man över huvud taget ska kunna kalla det kodväxling. Kod-
växling delas dock vanligen in i tre olika typer: korta inlån, kodväxling mel-
lan fraser och kodväxling inom en och samma fras (Røyneland 2003:47f.). 

Innan Blom och Gumperz genomförde sin undersökning i Hemnesberget 
betraktades kodväxling ofta som slarv eller bristande kunskaper. Idag ser 
man dock på kodväxling som ett sätt att skapa en viss effekt eller visa vilket 
förhållande som råder mellan de olika samtalspartnerna. Kodväxling kan 
t.ex. visa på närhet eller distans till den man samtalar med. Man kan också 
välja att kodväxla p.g.a. samtalsämne eller för att inkludera eller exkludera 
någon från samtalet (Røyneland 2003:51f.). Enligt Park kan kodväxlingen 
betraktas som en kommunikativ strategi men också som en symbol för  
gruppidentitet och solidaritet, något som är särskilt vanligt inom minoritets-
grupper (Park 2004:299). Det senare bekräftas också av Ladberg som menar 
att ”[b]ehovet att höra till, att vara som andra, att inte utmärka sig negativt 
utan smälta in i en grupp eller ett sammanhang, är en mycket stark drivkraft 
i all kommunikation” (Ladberg 2003:91). 

Hasselmo använder termen funktionell språkväxling istället för kodväx-
ling (mellan språk), och menar att den som språkväxlar utnyttjar  

[…] mer eller mindre medvetet, och mer eller mindre vanemässigt, ett annat språks re-
surser i enlighet med de krav som talsituationen och hans egen behärskning av språ-
ken ställer. I princip innebär den funktionella språkväxlingen att en enda enhet från, 
eller på, det andra språket används. Språkväxlingen är i det ideala fallet begränsad till 
denna enhet. Det är behovet av denna enhet, av vilket slag det vara må, som utgör den 
grundläggande betingelsen för språkväxlingen (Hasselmo 1974:114f.).  

Min hypotes är, som redan nämnts, att informanterna i mitt material använ-
der sig av en talspråksnära ortografi där den talade dialekten ligger till 
grund. Följaktligen handlar det här om en ortografisk kodväxling mellan 
dialekten och standardsvenskan (med standardsvenska avses här det fin-
landssvenska normerade högspråket, se vidare avsnitt 1.4). Eftersom jag inte 
kan vara säker på hur mina informanter talar kan jag dock heller inte vara 
säker på att deras ortografiska återgivning av den egna dialekten återspeglar 
uttalet till 100 %. Min utgångspunkt, grundad på pilotundersökningen och 
den inledande enkätundersökningen (se avsnitt 1.4), är dock att de skriver på 
dialekt, så talspråksnära som möjligt, och att de sekvenser som inte återger 
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det förväntade dialektala uttalet, utan istället återges med standardsvensk 
normerad stavning, kan tolkas som kodväxling.  

1.3.3.2 Ackommodation 
Howard Giles är en av förgrundsgestalterna inom ackommodationsteorin. 
Enligt denna teori har såväl individer som grupper ett behov av identifika-
tion, att få känna sig delaktiga i en gemenskap. Ackommodation, dvs. an-
passning, innebär att en person i sin kommunikation med en annan person 
anpassar sig, antingen i sitt tal eller på annat sätt, till den som han/hon in-
teragerar och kommunicerar med. Denna anpassning kan ske i alla delar av 
språket, som t.ex. i ordval och uttal men även i taltempo och kroppsspråk 
(Beebe & Giles 1984:7f.). 

Ackommodationsteorin har använts av bl.a. Peter Trudgill för att se hur 
talare av två näraliggande språkvarieteter, t.ex. två olika dialekter, anpassar 
sig till varandra. Hans undersökningar visar att ackommodationen följer ett 
visst schema och att det är de mest framträdande dragen som ändras eller 
försvinner först (Trudgill 1986:20). Det finns dock även ett visst utrymme 
för individuella strategier (Trudgill 1986:27f.). 

Ackommodation kan vara av två slag: konvergent eller divergent. Konver-
gent ackommodation innebär att talaren anpassar sig till kommunikations-
partnern på sådana sätt att hans eget beteende blir mer likt partnerns, vilket 
innebär att han visar partnern sitt gillande. På motsatt sätt innebär divergent 
ackommodation att talaren istället för att närma sig kommunikationspart-
nern visar ogillande genom att fjärma sig och ta avstånd ifrån den han/hon 
kommunicerar med (Giles 1994:12–13, se även t.ex. Helgander 1996:23ff.). 

Graden av anpassning kan dessutom vara antingen fullständig eller parti-
ell. Om anpassningen överdrivs kallas det hyperkorrektion. Konvergent an-
passning är också antingen symmetrisk eller asymmetrisk. En symmetrisk 
konvergent anpassning innebär att alla som deltar i kommunikationen an-
passar sig lika mycket och möts halvvägs. Om anpassningen är asymmetrisk 
innebär det att den ena deltagaren anpassar sig mer än den andra.  

I min undersökning studerar jag enbart enkelriktade sms, dvs. jag under-
söker inte interaktionen mellan avsändare och mottagare men jag kommer 
att i mitt material ändå kunna iaktta hur mina informanter anpassar sitt 
språk beroende på mottagare. 

1.4 Material och metod 
I denna studie kartlägger jag ungdomarnas skrivande på dialekt, med fokus 
på skriftpraktiken sms, och undersöker vilken social funktion dialekten som 
skriftspråk har samt vilken roll den spelar för informanternas identitets-
skapande. Dessutom undersöker jag vilka ortografiska normer och konven-
tioner ungdomarna eventuellt tillämpar. 
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Undersökningen av den ortografiska återgivningen utgår ifrån ett antal 
variabler i den talade Närpesdialekten, diftonger resp. konsonantförbindel-
ser, vilka valts ut baserat på Ivars’ framställning av Närpesdialekten (Ivars 
1988) i kombination med att de anses vara karaktäristiska för dialekten. Att 
fokus ligger på ortografin innebär att jag har arbetat med materialet utifrån 
två grundfrågor: vilket ljud, dvs. uttal, försöker informanten fånga in och hur 
väljer han/hon att manifestera detta ljud ortografiskt? Mot bakgrund av 
pilotundersökningen samt de två första omgångarna av enkätundersökning-
en är min utgångspunkt att informanterna skriver på dialekt och att de för-
söker skriva så talspråksnära som möjligt. Den ortografi som inte speglar 
dialektens uttal kan tolkas som kodväxling. Närpesdialekten är mitt mo-
dersmål, och som norm har jag använt min egen språkkänsla och mina egna 
kunskaper i och kännedom om dialekten.  

Tabell 1. Översikt av materialinsamlingen 

Del av materialinsamlingen samt 
tidpunkt för genomförandet 

Deltagare. Antal elever och skola (se när-
mare nedan avsnitt 1.4.2) 

Pilotundersökning, sept 2003  33 elever i åk1; gymnasiet 

Huvudenkät omgång 1, dec 2003 92 elever i åk1; gymnasiet resp. yrkesskolan 

Vocana 

Huvudenkät omgång 2, nov 2004 108 elever i åk1, gymnasiet resp. yrkesskolan 

Vocana 

Intervjuer, våren 2006 43 elever; gymnasiet resp. yrkesskolan Vocana 

Sms-material, våren 2006 34 elever; gymnasiet resp. yrkesskolan Vocana 

Huvudenkät omgång 3, våren 2006 31 elever; gymnasiet resp. yrkesskolan Vocana 

Uppföljningsenkät, våren 2011 16 elever; gymnasiet resp. yrkesskolan Vocana 

I undersökningen av den ortografiska återgivningen av dialekten har jag valt 
att undersöka materialet den kvalitativa återgivningen. Markeringar för 
kvantitet har inte tagits med av den anledningen att mycket få informanter 
markerar kvantitet. 

Fokus i materialet ligger på sms.4 Materialet i min undersökning utgörs 
förutom av sms även av enkäter och intervjuer. En översikt presenteras i 
Tabell 1. 

För materialet lämnas i följande avsnitt en noggrannare redovisning.  

                                                             
4 Denna skriftpraktik i sin helhet innebär även en interaktion med mottagarna till sms:en. Dessa ingår dock 
inte i min undersökning, i och med att endast avsändarna, dvs. mina informanter, finns med. 
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Varje urvalsprocess innebär att man måste göra val, och dessa val innebär 
också att någonting väljs bort. I slutet av varje avsnitt i detta kapitel kommer 
jag att gå igenom de val, urval och avgränsningar jag har gjort och motivera 
mina ställningstaganden samt diskutera vad som eventuellt hade kunnat 
göras på annat sätt och vilka konsekvenserna då hade kunnat bli. 

Jag vill till sist i denna inledning tydliggöra ett par saker. För att beskriva 
det finlandssvenska normerade högspråket har jag valt att använda termen 
standardsvenska. Detta omnämns ibland också som riksspråk (t.ex. Ivars 
1996:19), standardspråk (jfr t.ex. Wiik 2002:29) eller högsvenska. Den sist-
nämnda termen har kanske för många en negativ klang eftersom den indike-
rar att det även finns lägre stående språk, underförstått dialekterna.  

Informanternas anonymitet skyddas genom att namnen har ersatts med 
fingerade namn och en initial som anger skola (G resp. V för gymnasiet och 
Vocana). Namnen på informanternas familjemedlemmar, vänner och be-
kanta som förekommer i deras meddelanden har uteslutits och ersatts av 
<namn>. I vissa fall har också namn på platser och orter ersatts av <plats> 
och telefon- och kontonummer har bytts ut.  

Jag har valt att återge materialet (sms samt enkätsvar) källtroget och utan 
särskilda kommentarer. I de fall t.ex. uppenbara grammatiska fel förekom-
mer har dessa alltså lämnats okommenterade och okorrigerade. Detta gäller 
även interpunktion och avstånd mellan ord. 

1.4.1 Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen består av en pilotundersökning och en huvudenkät, 
varav den senare genomfördes vid tre olika tillfällen: två tillfällen med samt-
liga elever i årskurs 1 i respektive skola (december 2003 samt november 
2004) samt en avslutande omgång med den slutgiltiga informantgruppen 
bestående av 31 elever våren 2006 (se Bilaga 1).  

Den inledande pilotundersökningen genomfördes i september 2003. 
Denna enkät utformades med utgångspunkt i delar av den enkät som använ-
des i nordisten Lisa Erikssons och etnologen Lars Olov Sjöströms undersök-
ning läsåret 2000/2001 inom det tvärvetenskapliga projektet Kulturgräns 
norr (Eriksson 1998; Sjöström 2007). Eftersom frågorna skulle användas i 
sydösterbottniska förhållanden och jag dessutom till väsentlig del intresse-
rade mig för andra frågor och ämnesområden kändes det nödvändigt att 
modifiera enkäten – vissa avsnitt som befanns vara irrelevanta valdes bort 
medan nya tillkom. I denna pilotundersökning deltog endast elever från 
gymnasiet, eftersom syftet enbart var att testa och utvärdera enkäten för att 
se vilka frågor som behövde uteslutas, läggas till eller modifieras. Av samma 
anledning finns resultatet av pilotundersökningen heller inte med i presen-
tationen av avhandlingens resultat. 
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Den slutgiltiga utformningen av huvudenkäten kom att bestå av frågor 
grupperade i fem olika avdelningar (hela enkäten återfinns som Bilaga 1):  

 
1. Om mig  
2. Om språket  
3. Om att vara ”uppkopplad” 
4. Om att skriva på dialekt 
5. Om dialekter i skolan 

Den första omgången av huvudenkäten genomfördes i december 2003 i såväl 
gymnasieskolans som yrkesskolans första årskurs. Andra omgången verk-
ställdes i november 2004, även denna gång i respektive skolas årskurs ett, 
och sammanlagt deltog 132 elever5 i dessa båda omgångar (81 elever i gym-
nasiet och 51 i Vocana). Eleverna gavs 45 minuter att besvara enkäten och i 
samtliga fall var jag närvarande för att dels introducera enkäten, dels svara 
på eventuella frågor. Eleverna ombads att i sina svar utgå ifrån sina egna 
åsikter och tankar och det betonades att det inte fanns något svar som var 
mer ”rätt” än ett annat. Enkätsvaren kunde lämnas in anonymt. 

Resultatet av dessa två omgångar av huvudenkäten blev utgångspunkten 
för de efterföljande djupintervjuerna. När intervjuerna genomförts och sms-
materialet samlades in, genomfördes samtidigt en avslutande omgång av 
huvudenkäten med de slutgiltiga 31 informanterna för att på så sätt kunna 
koppla enkätsvaren till respektive informant (i de inledande två omgångarna 
kunde svaren vara anonyma). Dessa 31 enkäter utgör det enkätmaterial som 
använts i undersökningen. Enkätmaterialet från de två omgångarna av hu-
vudenkäten i december 2003 och november 2004 har således inte använts 
direkt i avhandlingen, däremot har det fungerat som ett kontrollmaterial till 
det övriga materialet.  

Våren 2011 kontaktades ca 2/3 av informanterna – dem jag då hade 
adresser till – igen via e-post samt det sociala mediet Facebook och ombads 
besvara en kort enkät (se Bilaga 4) med frågor rörande hur deras skrivande 
på dialekt ser ut idag. Hela 16 av de 31 informanterna hörde av sig med svar 
på enkäten och dessa svar redovisas i kapitel 5. 

1.4.2 Informanter och informanturval 
Samtliga 31 informanter var vid tidpunkten för undersökningen elever i När-
pes gymnasium och yrkesskolan Vocana.6 En finländsk gymnasieutbildning 

                                                             
5 Dessa siffror anger endast hur många elever med Närpes som hemort som deltog. Totalt – elever med annan 
hemort inkluderade – deltog 202 elever i de två enkätomgångarna i december 2003 och november 2004 (95 
elever i gymnasiet och 107 i Vocana). 
6 Fr.o.m. 1.1.2009 är Vocana en del av Yrkesakademin i Österbotten, en samgång mellan Svenska yrkesinsti-
tutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana. I min undersökning väljer jag dock att fortsättningsvis använda nam-
net yrkesskolan Vocana eftersom skolan när undersökningen gjordes hette så. 
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är teoretiskt inriktad och målet är i de flesta fall en högre utbildning. Yrkes-
skolorna erbjuder mer praktiskt inriktade utbildningar och i Vocana kunde 
man vid tidpunkten för undersökningen ta grundexamen inom sex olika 
områden: logistik, databehandling, maskin- och metallbranschen, husteknik, 
byggnadsbranschen samt hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Vid 
tiden för insamlingen av sms-materialet gick informanterna andra eller 
tredje (sista) året på sin utbildning. Mitt val av ungdomar som informanter 
grundar sig på att detta var den åldersgrupp jag med säkerhet visste, utifrån 
vad som framkommit i pilotundersökningen, regelbundet skrev sms på dia-
lekt.  

Med anledning av att den finländska gymnasieskolan inte är uppdelad i 
teoretiska resp. praktiska program utan är en teoretiskt inriktad skola valde 
jag att inkludera informanter från både gymnasiet och yrkesskolan Vocana. 
På detta sätt kunde jag nå större delen av åldersgruppen eftersom de elever 
som vid tidpunkten för min undersökning blev kvar i kommunen efter 
grundskolan till uppskattningsvis ca 80 % studerade vidare på antingen 
gymnasiet eller yrkesskolan.  

Närpes gymnasium är en skola som tidigare i princip endast hade elever 
från den egna kommunen. På senare år har detta dock ändrats något och 
numera går också elever från andra kommuner på skolan, även om de pro-
centuellt fortfarande inte är så många. Yrkesskolan Vocana var vid under-
sökningstillfället däremot en samkommunägd skola, vilket innebar att en 
stor del av eleverna kom från andra kommuner. I de två inledande omgång-
arna av huvudenkäten exkluderades dock ingen, utan alla elever, oberoende 
av hemort, fick delta.  

Med utgångspunkt i materialet från enkätomgångarna i december 2003 
resp. november 2004 genomfördes djupintervjuer med en mindre grupp 
informanter (43 elever) under våren 2006. I gymnasiet informerades elever-
na på en gemensam morgonsamling om att jag ville göra intervjuer och att 
frivilliga kunde komma och anmäla sig. Lärarna gav också tips om elever de 
trodde kunde tänka sig att ställa upp. Vad gäller eleverna i Vocana kontak-
tade jag modersmålsläraren7 och berättade om mitt ärende, varefter hon i 
sina klasser tillfrågade två elever eller ställde en allmän fråga till klassen om 
vem som ville låta sig intervjuas. Totalt intervjuades 25 elever i gymnasiet 
(15 flickor + 10 pojkar) och 18 elever i yrkesskolan (7 flickor +11 pojkar). Av 
dessa 43 informanter kom 31 att ingå i undersökningens huvudmaterial.  

Den slutliga gruppen med 31 informanter består av 16 gymnasieelever 
samt 15 yrkesskoleelever, varav 16 flickor och 15 pojkar. I Tabell 2 presente-
ras en översikt av hur informanterna fördelar sig på skola resp. kön. 

                                                             
7 Modersmål är ett av basämnena vilka är gemensamma för alla linjer och denna lärare är den enda moders-
målsläraren på skolan och undervisade i ett flertal av klasserna vid tidpunkten för mitt besök. 
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Tabell 2. Antal informanter från resp. skola och av resp. kön 

Skola Flickor Pojkar Totalt 

Närpes gymnasium 11 5 16 

Yrkesskolan Vocana 5 10 15 

Totalt 16 15 31 

De 31 informanter som ingår i undersökningen är födda under åren 1987 och 
1988. Alla har uppgett att de betraktar Närpesdialekten som sitt modersmål, 
men det är långt ifrån alla som har två föräldrar som också har dialekten 
som modersmål och som har levt hela sina liv i Närpes. Av 31 informanter är 
det endast 12 vars båda föräldrar är infödda närpesbor. En flicka har föräld-
rar som båda ursprungligen kommer från en annan österbottnisk kommun 
(dock ej samma) och flyttade till Närpes i vuxen ålder, medan ytterligare en 
har en mamma från södra Finland och en pappa som föddes i USA men vars 
familj flyttade hem till Närpes när han var endast några år gammal.8 Alla de 
övriga informanterna har antingen mamma eller pappa från Närpes medan 
den andra föräldern kommer från någon annan ort. 

De föräldrar som inte kommer från Närpes kommer till största delen från 
andra österbottniska kommuner. Grannkommunerna Kaskö, Kristinestad, 
Korsnäs och Malax finns representerade men också Vasa och Korsholm, och 
norra Österbotten företräds av Oravais, Kronoby och Pedersöre. På finskt 
håll återfinner vi Kuortane, Harjavalta, Vähäkyrö (Lillkyro), Kainasto och 
Salla. Även Helsingfors finns representerat. De flesta av föräldrarna som är 
födda på annan ort har bott i kommunen under lång tid, i de fall informan-
terna har kunnat ge upplysningar om hur lång tid rör det sig om 18–30 år. 
Ett fåtal informanter (Björn G, Alexander V, Martin V) talar både finska och 
svenska i hemmet, men de anser själva att Närpesdialekten är deras mo-
dersmål.  

Trots att man pratar om Närpesdialekten som en enda dialekt ska man 
vara medveten om att dialekten kan variera ganska mycket inom kommu-
nen. En närpesbo kan relativt enkelt, enbart baserat på hur en person talar, 
avgöra om han eller hon kommer från t.ex. Töjby eller Övermark (jfr Ivars 
1988:46). För att delta i undersökningen ställdes inga krav på bostadsort 
(by). Trots detta har det fallit sig så att informanterna i stort sett represente-
rar hela kommunen. Med utgångspunkt i Ann-Marie Ivars’ indelning av 
kommunen och de olika byarna (1988) ser spridningen ut på följande sätt: 

 

                                                             
8 Den sistnämnda har jag valt att räkna till de infödda närpesborna eftersom han var så ung när familjen 
återvände till Närpes. 
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Tabell 3. Fördelning av informanterna mellan de olika byarna 

Område Antal informanter 

Södra Närpes (Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, Bäckliden och 

Pjelax) 

59 

Finby 5 

Mellersta Närpes (Näsby, Klaresund, Kåtnäs och Bäckby) 410 

Yttermark 3 

Övermark 4 

Västra Närpes (Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs och Rangsby) 711 

Töjby 312 

Pörtom – 

Totalt 31 

Som vi kan se i tabellen ovan finns inga informanter från Pörtom med i 
undersökningen. Anledningen till detta är att informanterna från Pörtom 
som initialt deltog uppgav att deras modersmål är Pörtomdialekt, inte När-
pesdialekt, vilket var ett kriterium för att kunna delta. Av denna anledning 
skulle man kunna fråga sig varför tre informanter från Töjby/Träskböle finns 
med i undersökningen och inte har exkluderats på samma sätt eftersom den 
dialekt som talas i dessa byar till viss del skiljer sig från dialekten i övriga 
Närpes. Den avgörande skillnaden är dock att de informanter från Töj-
by/Träskböle som ingår i materialet själva anser sig tala Närpesdialekt me-
dan informanterna från Pörtom alltså benämner sin varietet Pörtomdialekt. 
Utan att göra någon värdering av informanternas faktiska språk har detta 
faktum använts som kriterium när jag bestämt mig för vilka informanter 
som ska ingå i det slutgiltiga materialet.  

1.4.2.1 En kritisk granskning av informanturvalet 
Informanterna i mitt material var vid tidpunkten för undersökningen elever i 
Närpes gymnasium resp. yrkesskolan Vocana. Eftersom de flesta av högsta-
dieeleverna som läser vidare efter grundskolan och som stannar kvar i När-
pes väljer en av dessa två skolor innebar det således att de flesta ungdomar-
na i resp. årskull fångades upp. Ett annat alternativ hade kunnat vara att 
                                                             
9 Två informanter kommer från Ståbacka, en från Bäckliden och två från Pjelax. 
10 Tre informanter kommer från Näsby, en från Kåtnäs. 
11 Två informanter kommer från Kalax resp. Nämpnäs, medan Tjärlax, Norrnäs och Rangsby vardera repre-
senteras av en informant. 
12 Två informanter kommer från Töjby, en från Träskböle. 
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försöka få tag i elever som flyttat från kommunen, men dels hade det rent 
praktiskt blivit mycket besvärligare, dels hade resultatet troligtvis inte – med 
tanke på syftet med studien – blivit lika rättvisande. När sms-materialet 
skulle samlas in hade dessa informanter (framför allt om de fortfarande bott 
kvar på den ort de flyttat till) eventuellt kunnat vara påverkade av omgiv-
ningens språk. Denna fråga, dvs. hur eller om informanternas dialektala 
skriftspråk påverkas när de flyttar från orten, är en intressant fråga som 
gärna kunde undersökas i en framtida studie. Detta belyses kortfattat i slutet 
av kapitel 5. 

När det gäller urvalet av informanterna kan man ha synpunkter på att det 
inte gick till på samma sätt i de båda skolorna. Anledningen till att det blev 
på detta sätt är att jag bedömde mina chanser att få frivilliga informanter i 
yrkesskolan som små, vilket kanske var en underskattning av eleverna. På 
motsvarande sätt överskattade jag eleverna i gymnasiet eftersom mycket få 
frivilliga ställde upp på eget initiativ. Trots att urvalsprocesserna blev olika 
menar jag att det inte spelar någon större roll för resultatet. Istället anser jag 
att den jämna spridningen i byarna i kommunen och fördelningen mellan 
antal informanter per skola är av större betydelse.  

Utan någon påverkan blev spridningen av informanterna sett till bostads-
ort inom kommunen relativt jämn. Varje by finns inte representerad, men 
det är heller inget område (se Tabell 3) som inte alls finns representerat i 
materialet. Ifall alla informanter som deltog i intervjuerna hade fullföljt hela 
undersökningen skulle ytterligare en by ha blivit representerad, men övriga 
informanter som föll bort kom från byar som redan finns representerade av 
andra informanter i materialet.  

Om man grupperar informanterna utifrån vilken skola de går i (se Tabell 
2) kan man se att antalet flickor är större än antalet pojkar i gymnasiet och, 
tvärtom, att antalet pojkar är större än antalet flickor i yrkesskolan. Vid en 
första anblick kan detta tyckas vara en snedfördelning som kunde göra resul-
taten missvisande. Antalet informanter från varje skola är dock så gott som 
exakt lika stort (16 resp. 15) och det totala antalet flickor resp. pojkar är 
också det lika jämnt, 16 flickor och 15 pojkar. Denna fördelning anser jag 
vara av större betydelse än det faktum att antalet flickor resp. pojkar på varje 
skola inte är helt lika.  

Min ursprungliga bakomliggande hypotes, som redan nämnts i avsnitt 
1.1., var att skillnaderna mellan könen och skolorna skulle vara betydligt mer 
betydande än vad de i slutändan visade sig vara. Nu visar det sig emellertid 
att sådana skillnader inte kan iakttas. Vid genomgången av materialet har jag 
därför valt att behandla eleverna som en homogen grupp, med undantag av 
tre fall. I Tabell 6 och Tabell 19 väljer jag att redovisa resultatet för de två 
skolorna samt pojkar/flickor separat medan jag i Tabell 18 skiljer på pojkar 
och flickor (se kap. 3). I dessa tre fall har jag bedömt att de skillnader som 
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visar sig vid en jämförelse av resultaten med avseende på variablerna skola 
och kön är så pass intressanta att denna indelning bör göras.  

De uteblivna förväntade resultaten vad gäller skillnaden mellan kön och 
skola är dock i sig ett resultat som är värt att framhålla. I en del andra under-
sökningar gällande ungdomar och dialekt, t.ex. Lisa Erikssons undersökning 
om Piteåungdomars attityder till sin dialekt, kan man se tydliga skillnader 
utifrån kön och val av utbildning. (Se även avsnitt 2.2.1.) Erikssons resultat 
visar att den grupp som är mest positivt inställd till dialekten och som an-
vänder den mest är pojkar på praktiska gymnasieprogram medan flickorna 
generellt försöker tona ner sin dialekt. Med anledning av detta förväntade 
jag mig liknande tendenser i min undersökning. Attityderna till dialekten 
hos mina informanter verkar dock inte ha något med vare sig kön eller skola 
att göra, utan snarare är det fråga om individuella skillnader.  

1.4.3 Intervjuerna  
Våren 2006 gjordes djupintervjuer med 43 informanter. Intervjuerna gjor-
des av mig och genomfördes på Närpesdialekt. Varje intervju varade om-
kring en lektion, dvs. 45 minuter. I några fall blev intervjuerna lite kortare, i 
några fall lite längre – den längsta intervjun är 52 minuter och den kortaste 
31 minuter och den genomsnittliga längden per intervju är 40 minuter. De 
flesta av informanterna valde att bli intervjuade två och två, vilket var fallet i 
samtliga intervjuer i yrkesskolan Vocana. I gymnasiet intervjuades 18 av 25 
informanter parvis medan sju informanter intervjuades ensamma. De inter-
vjuer som genomfördes med en ensam informant var dock ungefär lika långa 
som parintervjuerna.  

Det totala antalet informanter som intervjuades är alltså 43, varav 25 var 
elever i gymnasiet och 18 i Vocana. Av dessa 43 informanter föll åtta (7 gy + 1 
Vo) senare bort till följd av att de inte ville delge mig något sms-material. Tre 
informanter (2 gy + 1 Vo) eliminerades p.g.a. att de uppgav att deras mo-
dersmål är något annat än Närpesdialekt och en elev (Vo) föll bort p.g.a av-
bruten utbildning. Detta gjorde att 31 intervjuade informanter är med i 
undersökningen fördelade på 16 gymnasieelever samt 15 yrkesskoleelever, 
varav som sagt 16 flickor och 15 pojkar. 

Intervjuerna baserades på enkätresultatet och gav en möjlighet att fråga 
lite mer, gräva lite djupare och utveckla en del av de svar som eleverna hade 
gett på frågorna i enkätundersökningen. Här eftersträvades att intervjuerna 
skulle få karaktären av ett samtal mer än en intervju, dvs. att försöka komma 
bort från känslan av fråga–svar, vilket bland annat skulle innebära en risk 
för att informanterna skulle tro att det fanns något svar som var mer rätt än 
något annat. Istället tilläts informanterna själva styra över hur intervjuerna 
utformade sig utifrån vilka frågor vi kom in på. Med anledning av detta fanns 
inget speciellt frågeformulär att följa, däremot hade jag till min hjälp en lista 
med frågor som jag på förhand tänkt ut, fördelade på fem olika områden och 
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som – i den mån det gavs möjlighet – gärna skulle beröras under samtalens 
gång: 

1. Hur skrivandet på dialekt började 
2. Hur man gör när man skriver på dialekt 
3. Vad man skriver om/inte skriver om på dialekt 
4. Dialektens betydelse, användning och framtid 
5. Skolan och dialekten 

Trots strävan efter samtal snarare än intervjuer kan man naturligtvis inte 
komma ifrån att informanterna fick frågor som de besvarade. Eftersom det 
fanns vissa ämnen som helst skulle behandlas var detta enda sättet att för-
säkra sig om att vi kom in på just dessa samtalsämnen. I början av intervju-
erna betonades dock starkt att det inte fanns några korrekta svar utan att 
informanterna hela tiden skulle utgå ifrån sina egna åsikter och erfarenheter.  

Alla intervjuer spelades in. Någon regelrätt transkription har inte gjorts, 
däremot har en enklare transkribering gjorts för att lättare kunna få en över-
blick över innehållet i varje intervju och för att kunna söka i materialet. 

Intervjuerna gav en värdefull möjlighet att gräva djupare och få det som 
kom fram i enkäterna bekräftat. De är av stor betydelse för undersökningen 
just för att de styrker den bild som ges i enkäterna. De kommer dock inte att 
vid så många tillfällen användas explicit i den fortsatta framställningen p.g.a. 
att deras roll som sagt främst är att bekräfta det som framkommit i enkäter-
na. I de fall ny relevant information yppar sig tas denna med i framställning-
en. 

1.4.4 Sms-materialet 
För att undersöka informanternas vardagliga skrivande på dialekt krävdes 
ett autentiskt material. Eftersom pilotundersökningen visat att mobiltelefo-
nen och sms spelar stor roll i ungdomarnas skrivande ville jag komma åt just 
detta material. Pilotundersökningen hade även visat att ungdomarna använ-
der dialekten i andra skriftpraktiker, bland annat e-post och chattmeddelan-
den, men det överlägset största användningsområdet var just sms vilket 
gjorde att jag valde att fokusera på detta i min undersökning.  

Trots att sms är skrivet material är meddelandena ändå, p.g.a. det me-
dium som används, mobiltelefonen, relativt flyktiga. Många rensar sina in- 
och utkorgar ofta och sparar mer sällan sina meddelanden, och även om de 
sparas händer kanske inte så mycket mer än att de är kvar ett tag och sen 
rensas bort när de har blivit tillräckligt föråldrade eller spelat ut sin roll. Att 
rent praktiskt få tag i materialet var en utmaning i sig, men det största fråge-
tecknet var naturligtvis om informanterna över huvud taget skulle vara vil-
liga att delge mig sina sms, eftersom sådana många gånger kan vara mycket 
privata. Detta visade sig dock inte vara något större problem. 
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I första skedet skickades en allmän förfrågan till de elever på resp. skola 
som tidigare besvarat enkäten samt uppgett sin e-postadress för att jag 
skulle få be dem om ytterligare hjälp. Här nämndes att jag var intresserad av 
sms på dialekt. Utfallet av detta blev dock dåligt, vilket gjorde att jag därefter 
koncentrerade mig på de informanter som intervjuats och som uppfyllde 
kriteriet att ha Närpesdialekten som modersmål, vilket i sin tur snävade in 
målgruppen betydligt. De informanter som intervjuats ombads att vidarebe-
fordra sina sms, för att jag skulle erhålla alla tre typerna av material – enkät, 
intervju och sms – från alla informanter ingående i undersökningen. Av de 
43 intervjuade informanterna skickade 32 in sms-material, varav tre infor-
manter, som tidigare sagts, lyftes bort ur undersökningen p.g.a. att de angivit 
sitt modersmål som något annat än Närpesdialekt. Till dessa 29 kom två 
informanter som inte tidigare blivit intervjuade men som hade svarat på det 
första allmänna uppropet. För att kunna inkludera dessa två i undersökning-
en gjordes kompletterande intervjuer. Totalt återfinns alltså 31 informanter i 
undersökningens slutgiltiga huvudmaterial.  

Instruktionerna till informanterna var kortfattade: skicka kopior av dina 
sms. Inga särskilda krav ställdes, förutom att meddelandena skulle ”ha ett 
innehåll”, dvs. bestå av fler än ett ord. Informanterna visste naturligtvis se-
dan tidigare om att jag var intresserad av deras skrivande på dialekt, men 
här ställdes inte några krav på att meddelandena måste vara skrivna på dia-
lekt. Ersättning med 1€ utgick för varje meddelande, vilket gjorde att många 
av informanterna var angelägna om att skicka in så många meddelanden 
som möjligt, och det maximala antalet sms/informant sattes till 20. Målet 
var att få in minst tio sms från varje informant, vilket uppnåddes i samtliga 
fall med undantag av två, en pojke i gymnasiet som skickade in sju med-
delanden och en pojke i Vocana som skickade in nio. Övriga informanter 
skickade mellan tio och 22 meddelanden, och i medeltal har jag mottagit 16,5 
sms/informant. 

Det i undersökningen ingående sms-materialet består av två olika delar: 
ett spontant och ett styrt sms-material. Det spontana sms-materialet utgörs 
av sms som mina informanter har skrivit och skickat till sina vänner och 
bekanta och som alltså vidarebefordrades till mig, medan det styrda sms-
materialet består av ett specifikt sms som informanterna fått i uppgift att 
”översätta” från standardsvenska till dialekt.  
Det spontana sms-materialet (se Bilaga 3) samlades in först och består i 

sin helhet av 548 enskilda sms, inskickade av 31 informanter. Av dessa 548 
meddelanden är 28 sådana som inte är självständiga, dvs. de är en fortsätt-
ning på föregående sms (eller i ett av fallen de två föregående sms:en) ef-
tersom meddelandet är av sådan längd att det automatiskt har delats upp 
och skickats i flera delar. Avsändaren har alltså skickat sms:et som ett sam-
manhängande sms medan mottagaren har erhållit två (eller, i ett fall, tre) 



 

48 

separata meddelanden.13 Detta innebär att det totala antalet självständiga 
sms i materialet är 520.14 
 
Tabell 4. Översikt över materialet. G/V = gymnasiet resp. yrkesskolan 
Vocana. Siffrorna inom parentes visar det faktiska antalet sms informanten 
har skickat, dvs. i de fall när ett meddelande har varit så långt att mottagaren 
fått fler än ett sms 

Informant/skola Enkät Intervju Antal sms 
i det 
spontana 
materialet 

Sms i det styrda 
materialet 

Närpes gymnasium     

Anna G x x 12 x 

Catrin G x x 20 x 

Elin G x x 20 x 

Johanna G x x 15 (20) x 

Katarina G x x 19 (20) x 

Louise G x x 19 (21) x 

Mia G x x 15 (18) x 

Natalie G x x 19 (20) x 

Petra G x x 17 (20) x 

Rebecka G x x 20 x 

Alexandra G x x 13 x 

     

Anton G x x 19 (20) x 

Björn G x x 7 x 

David G x x 21 x 

Viktor G x x 15 x 

Markus G x x 17 (21) x 

Summa 16 16 268 (288) 16 

                                                             
13 Numera klarar den mottagande mobiltelefonen i de flesta fall att sätta samman de inkommande med-
delandena till ett enda meddelande. 
14 I fortsättningen är det detta antal jag kommer att resonera kring och utgå ifrån, dvs. varje meddelande 
behandlas som en enhet trots att det i några fall delats upp i flera när det anlänt till mottagaren. 



 

49 

 

Yrkesskolan Vocana     

Mikaela V x x 15 x 

Linda V x x 15 x 

Cecilia V x x 21 x 

Annika V x x 16 (20) x 

Camilla V x x 21 (22) x 

     

Simon V x x 14 x 

Alexander V x x 10 x 

Martin V x x 9 x 

Mattias V x x 19 x 

Jonas V x x 10 – 

Isak V x x 20 (22) x 

Peter V x x 21 x 

Sebastian V x x 19 (20) x 

Micke V x x 22 x 

Kristoffer V x x 20 x 

Summa 15 15 252 (260) 14 

Meddelanden i det spontana materialet är till allra största delen sådana som 
informanterna sedan tidigare hade i utkorgen för skickade meddelanden i 
sina mobiltelefoner och således hade skrivit och skickat till sina vänner med 
flera. Meddelandena skrevs följaktligen innan informanten i fråga visste om 
att de även skulle läsas av mig. De av informanterna som inte hade tillräck-
ligt många meddelanden sparade i sin utkorg skickade en kopia till mig på de 
meddelanden som han/hon skickade tiden efter att vi hade träffats. Till 
skillnad från gruppen med meddelanden som redan fanns tillgängliga var 
avsändaren i det senare fallet alltså medveten om att meddelandet även 
skulle läsas av någon annan än den egentliga mottagaren. (Se vidare avsnitt 
1.4.5).  

Informanterna var fria att själva välja vilka sms jag skulle delges, och följ-
den blev att jag fick in mycket få meddelanden skrivna på enbart standard-
svenska. Detta ser jag dock inte som ett resultat av informanternas medve-
tenhet om mitt intresse för deras skrivande på dialekt och att de därför 
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skulle ha skickat enbart sådana. Istället anser jag att orsaken är att den över-
vägande delen av deras deltagande i denna skriftpraktik sker på dialekt och 
att det låga antalet meddelanden på standardsvenska är ett uttryck för just 
detta. (Se vidare avsnitt 1.4.5.) 

Att varje informant själv fick ta ställning till vilka sms som skulle vidare-
befordras innebar också att ett meddelande som t.ex. kändes för personligt 
eller vars innehåll informanten inte ville dela med sig av var fullt tillåtet för 
informanten att undanta från materialet. Informanterna upplystes om att 
eventuella namn skulle komma att maskeras eller ändras för att varken av-
sändare eller mottagare ska kunna identifieras. Till följd av att meddelan-
dena mottogs direkt från avsändaren erhölls ingen information om vem den 
egentliga mottagaren var. Med anledning av detta kontaktades informanter-
na efter att samtliga sms mottagits för att registrera den ursprungliga motta-
garen, med avsikt att kunna bedöma om mottagarna spelar roll för valet av 
dialekt/standardsvenska. En del av meddelandena hade legat sparade ett bra 
tag i informanternas utkorgar eller var av så pass allmän karaktär att det var 
svårt för informanten att minnas vem mottagaren var. Ett fåtal av informan-
terna har i några fall fått göra en kvalificerad gissning angående mottagaren, 
men för de flesta meddelandena kunde informanterna utan problem uppge 
mottagarna, och det är ytterst sällan som mottagaren inte med säkerhet har 
kunnat identifieras. För att hantera sms:en har jag använt programvaran 
floAt's Mobile Agent för att på ett enkelt och snabbt sätt kopiera sms:en till 
datorn.  

Utöver det spontana sms-materialet har ett annat sms-material samlats 
in, benämnt det styrda sms-materialet (se Bilaga 2). Detta material består 
av ett sms per informant (totalt 30 sms, en informant skickade inget styrt 
sms) som informanterna blivit uppmanad att ”översätta” från standard-
svenska till dialekt, nämligen följande: ”Vad gör du ikväll, är du hemma? Det 
händer mycket trevligt i Näsby! Ta bilen och skynda dig hit! Eller vill du 
kanske träffas och hitta på nåt i helgen?”. Informanterna har alltså varit låsta 
vid ett visst innehåll och även – åtminstone eftersträvades detta – vid vissa 
ord. Anledningen till att detta material samlades in var att det enbart genom 
att använda det spontana sms-materialet skulle bli svårt att hitta samma ord, 
om ens samma ljudkombinationer, hos alla informanter för att kunna jäm-
föra om det finns någon konsensus inom gruppen gällande den ortografiska 
återgivningen av de valda dialektmarkörerna. För att kunna jämföra hur 
informanterna ortografiskt återger vissa på förhand utvalda dialektmarkörer 
konstruerades meddelandet medvetet så att informanterna skulle ha så små 
möjligheter som möjligt att byta ut orden mot synonymer. Trots ansträng-
ningarna gick några av informanterna utanför ramen, men utfallet blev ändå 
lyckat.  

I Tabell 4 redovisas en översikt av hela materialet. 
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1.4.5 Forskarens roll 
Ett begrepp som ofta diskuteras bland sociolingvister är the Observer’s Pa-
radox, en benämning på den situation en språkforskare hamnar i när forska-
rens närvaro påverkar språkbruket som ska observeras, dvs. ett slags socio-
lingvistiskt Moment 22. För att kunna observera språkbruket måste språk-
forskaren vara närvarande, men i och med hans/hennes närvaro finns en 
risk att språkbruket påverkas och således blir något annat än det naturliga 
språkbruk som används när informanterna inte observeras. Begreppet myn-
tades av William Labov och är utformat efter forskning om tal:  

[T]he aim of linguistic research in the community must be to find out how people talk 
when they are not being systematically observed; yet we can only obtain these data by 
systematic observation (Labov 1972:209).  

Helst ska man alltså som observatör vara ”osynlig”, vilket naturligtvis är 
omöjligt, i en intervjusituation. Några av de faktorer som kan motverka the 
Observer’s Paradox är bland annat att intervjua informanterna tillsammans 
med personer de känner väl samt att diskutera ett ämne som engagerar in-
formanterna, eftersom ett känslomässigt engagemang tenderar att locka 
fram det lediga vardagsspråket. I mina intervjuer med informanterna märk-
tes engagemanget tydligt.  

Anna Gunnarsdotter Grönberg diskuterar hur hon försökt ”undvika ob-
servationsparadoxen” i intervjuerna med informanterna i sin undersökning 
om ungdomar och dialekt i Alingsås (Gunnarsdotter Grönberg 2004:78f.). 
Hon menar på att en rad faktorer bör ha gjort att ungdomarnas språk inte 
påverkats, trots hennes och inspelningsutrustningens närvaro. En första 
faktor var intervjufrågornas karaktär och innehåll, vilka rörde ungdomarnas 
liv och vardag och vilka på så sätt skulle engagera ungdomarna och göra 
intervjuerna avslappnade och otvungna. En andra faktor var det faktum att 
Gunnarsdotter Grönberg själv fram till för tio år sedan varit alingsåsare. En 
tredje faktor var att hon inte var anmärkningsvärt äldre än sina informanter. 
Dessa tre faktorer föll olika väl ut. Gunnarsdotter Grönberg menar att inter-
vjusituationerna oftast var avslappnade och otvungna, medan hennes ålder 
och det faktum att hon själv bott i Alingsås inte alltid framgick tillräckligt 
tydligt för informanterna. Hennes uppfattning ”är dock att det språk som 
informanterna använder i intervjuerna speglar ett språkbruk som är mer 
omsorgsfullt än vardagligt […] men präglas av en låg grad av formalitet” 
(Gunnarsdotter Grönberg 2004:79). 

I mitt fall är detta med the Observer’s Paradox dessutom ett problem av 
en lite annan karaktär, eftersom föremålet för mitt intresse inte är det talade 
utan det skrivna språket. Detta innebär dock inte att the Observer’s Paradox 
inte aktualiserades i detta fall och kan avfärdas. Utifrån det ovan sagda tror 
jag att det skrivna språket kan påverkas lika mycket som det talade, speciellt 
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i ett dylikt fall när dialekten och standardsvenskan ligger så pass långt ifrån 
varandra. Eftersom mina informanter var medvetna om att jag ville under-
söka dialekten i skrift var också risken stor att de istället för att närma sig 
standardsvenska skulle försöka skriva så dialektalt som möjligt, i värsta fall 
mer dialektalt än de normalt gör. Risken för detta anser jag dock har mini-
merats av främst två skäl: dels har många av informanterna delgett mig 
material som de hade skrivit redan innan de visste att meddelandena skulle 
läsas av mig, dels anser jag att det faktum att deras kamrater skulle läsa 
meddelandena är av större betydelse än att de skulle läsas av en utomstå-
ende. Att inte ”göra bort sig” inför vännerna är viktigare än att ”göra sig till” 
för en utomstående. Även här kan paralleller dras till Helganders undersök-
ning om dalmålet, där barnen och ungdomarna i Rättvik (Helgander 
1990:54) prioriterar att passa in i kamratgruppen högst och därför väljer att 
anpassa sitt språk efter kamraterna och inte efter vad som talas i familjen. 
Det faktum att jag själv kommer från Närpes och att dialekten också är mitt 
modersmål bör ha gjort att mina informanter har känt att de fått vara och 
skriva ”som vanligt”. Se även avsnitt 1.4.3. 

Att jag själv kommer från Närpes, har vuxit upp i kommunen och gått i 
samma grundskola som mina informanter har förhoppningsvis bidragit till 
att informanterna inte har känt sig tvungna att, medvetet eller omedvetet, 
anpassa sitt språk. Störst betydelse tror jag dock att det faktum att jag talar 
samma dialekt som mina informanter hade. I alla möten med informanterna 
var dialekten det språk som användes, något annat kändes från min sida – 
antagligen också från informanternas trots att det aldrig diskuterades – 
otänkbart, främst eftersom det var allas modersmål och således det naturliga 
språkvalet. Att jag, trots att jag inte längre bor i kommunen, tack vare dialek-
ten ändå inte uppfattades som en total främling underlättade avsevärt och 
mitt intryck är att informanterna kände sig bekväma med såväl mig som 
situationen och språket. Några av informanterna har även i e-postmeddelan-
den och/eller sms skrivit till mig på dialekt, vilket jag anser vara ett tecken 
på att de var sig själva i kontakten med mig.  

Det är inte nödvändigtvis så att det bara är en fördel att själv vara upp-
vuxen i samma kommun som sina informanter. Naturligtvis skulle det även 
kunna vara en nackdel om man låter sina egna upplevelser och uppfattningar 
färga av sig och lysa igenom i t.ex. de frågor man ställer i enkäter och inter-
vjuer eller förväntar sig vissa svar från informanterna. Är man medveten om 
att problemet kan uppstå tror jag dock att fallgroparna kan undvikas, men 
man kan dock inte bortse från att det härvidlag finns vissa problem.  

En annan faktor som bör ha haft en positiv påverkan är min ålder. Trots 
att jag inte längre är någon ungdom kanske jag inte heller uppfattades som 
gammal av mina informanter, vuxen ja, men (förhoppningsvis) inte gammal. 
Många forskare (se t.ex. Cheshire 1982, Eckert 1989) menar att ålder kan 
skapa en svårgenomtränglig barriär när man vill få sina unga informanters 
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förtroende och engagemang. Som vuxen representerar man automatiskt ”de 
andra” och konsekvensen blir ett asymmetriskt maktförhållande till ung-
domarna. 

För att försöka minimera problemen med åldersskillnaden, kan forskaren 
försöka efterlikna gruppens medlemmar för att på det sättet framstå som 
yngre och närmare informanterna i ålder: ”Fieldworkers are, of course, more 
likely to be accepted by a group if they adapt to some of the group norms” 
(Cheshire 1982:10). Målet är inte att accepteras fullt ut och bli ”en av dom”, 
vilket kanske också i de flesta fall är ett ouppnåeligt mål, utan den stora för-
delen och målet med detta tillvägagångssätt är snarare att man helt enkelt 
minskar åldersskillnaderna så mycket som möjligt och därmed accepteras 
och tillåts närma sig informanterna. ”The value of this is not in actually 
becoming an insider, but in eliminating obvious reminders of status diffe-
rences” (Eckert 2000:71). Ett sätt att verka yngre är att klä sig yngre. Ef-
tersom min vanliga ”jobbuniform” är jeans, tröja och sneakers såg jag ingen 
anledning till att klä mig annorlunda. Hade jag däremot gått omkring i kavaj 
och kjol i vanliga fall skulle jag antagligen valt att ändra klädsel. 

Trots att det troligtvis ofta är en fördel att vara, eller åtminstone ge sken 
av att vara, i ungefär samma ålder som sina informanter så behöver det nöd-
vändigtvis inte vara så. Eckert har upptäckt att en alldeles för liten ålders-
skillnad snarare stjälper än hjälper: 

It would be a mistake to assume that youth—particularly extreme youth—is an ad-
vantage in working with young people. I have noticed, in having college classes do field 
work, that adolescents can be extremely wary of field workers too close to their own 
age. This makes perfect sense when one considers that someone who has recently left 
the adolescent life stage may be reacting against the culture and behavior so recently 
left behind and can be expected to judge adolescents rather harshly by the new stand-
ards of the next life stage. An obviously older person is a member of an entirely differ-
ent social world and hence poses no significant social threat (Eckert 1989:29). 

I mitt fall kan det alltså vara en fördel att jag inte är alldeles för nära i ålder, 
medan det ändå vid tidpunkten för undersökningen inte var mer än knappa 
15 år sedan jag själv tog studenten och flyttade till en annan ort och således 
fortfarande kan relatera till skolan, orten och ungdomarnas liv i stort.  

1.5 Avhandlingens disposition 
I detta inledande kapitel har presenterats avhandlingens syfte, undersök-
ningsorterna – både i ett historiskt och i ett nutida perspektiv – samt teore-
tiska utgångspunkter och material och metod.  

Kapitel 2 behandlar dialekternas ställning, såväl generellt sett som i Ös-
terbotten i allmänhet och i Närpes kommun i synnerhet. Begrepp som 
normnivåer och bidialektism diskuteras och Närpesdialektens situation och 
dess utmärkande drag presenteras. Ett avsnitt behandlar dialekten i skolan 
medan det avslutande avsnittet ägnas åt dialektalt skrivande. 
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I kapitel 3, som bygger på enkäterna och intervjuerna, berättar informan-
terna själva om hur de ser på sitt skrivande på dialekt, och deras åsikter och 
attityder till dialekten i allmänhet och skrivandet i synnerhet ventileras. Jag 
undersöker specifikt en skriftpraktik, sms. I detta kapitel görs ett försök att 
ringa in informanternas sammanlagda skriftliga aktiviteter och se på i vilka 
skriftpraktiker skrivande på dialekt förekommer. Som underlag för detta 
kapitel används enkäterna och intervjuerna med de 31 informanterna. 
Tyngdpunkten ligger dock på enkäterna då det visat sig att intervjumateri-
alet främst bekräftar det som redan kommer fram i enkäterna. Om inget 
annat nämns bygger texten på enkätmaterialet.  

Kapitlet inleds med en genomgång av hur skrivandet på dialekt började 
och vilka anledningar till detta informanterna uppger. Därefter presenteras 
och redovisas elva olika skriftpraktiker och i vilken utsträckning dialekt an-
vänds i dessa skriftpraktiker bland informanterna. Därpå följande avsnitt 
behandlar hur informanterna skriver, normer och konventioner, vilket följs 
av två avsnitt om skrivandet och framtiden resp. föräldrarnas skrivande och 
informanternas åsikter om detta. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
diskussion.  

I kapitel 4 presenteras de dialektdrag som undersöks i det spontana sms-
materialet. Varje delavsnitt inleds med en kort bakgrundsbeskrivning, där 
även de förekommande stavningsvarianterna i det styrda sms-materialet 
redovisas. I den mån det är möjligt presenteras även motsvarande stavning i 
några tryckta arbeten, främst Ann-Marie Ivars’ Närpesdialekten på 1980-
talet (1988). Därpå redovisas och exemplifieras, i ett särskilt avsnitt, dialekt-
dragen och deras respektive stavning och variationsvidd i sms-materialet.  

I det avslutande kapitlet diskuteras resultaten. Kapitlet inleds med en dis-
kussion om språk/dialekt och identitet och orsakerna till att informanterna 
väljer att skriva på dialekt. Därefter diskuteras informanternas skrivande, 
dvs. manifestationen av dialekten i skrift, vilket följs av den ortografiska 
återgivningen och dess normer och konventioner. Därpå följande avsnitt 
innehåller de ortografiska dialektmarkörerna. Kapitlet avslutas med en dis-
kussion om förändringar, tendenser och framtida frågor, bl.a. görs en kort 
uppföljning med cirka hälften av informanterna om hur deras skrivande på 
dialekt ser ut idag. 
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KAPITEL 2 

Dialekternas ställning 

2.1 De sverigesvenska dialekternas ställning 

2.1.1 Dialekterna i förändring 
Dialekterna på det sverigesvenska språkområdet går på många håll ett ovisst 
öde till mötes. Även i bygder där dialekten traditionellt haft en mycket stark 
position har den utsatts för stark påverkan av standardspråket, främst p.g.a. 
att mobiliteten ökat. Talarna själva har blivit mer mobila samtidigt som folk 
utifrån som inte behärskar målet flyttar in. Det synes vara så att de dialekter 
som befinner sig längst från standardspråket, dvs. som avviker starkast, är 
snabbast på tillbakagång (Edlund 2003:41 med litt.; jfr Reinhammar 1991).  

Ett exempel på ett dialektområde där dialekten är på en rätt överraskande 
tillbakagång är dalmålsområdet, vilket bl.a. John Helgander har belyst 
(1996). Här har länge bidialektism existerat, där vardera språkvarieteten har 
haft sina speciella domäner, dvs. dalska talades inom den egna gruppen och 
svenska med utomstående. Med den ökade mobiliteten har dock förhållan-
dena ändrats så att många har övergått från den lokala dialekten till stan-
dardsvenska även inom familjen vilket resulterat i att dialektens position 
avsevärt försvagats. Trots detta är inställningen till dialekterna i dalmålsom-
rådet kanske positivare än någonsin tidigare och bl.a. har föreningar med 
syfte att bevara dialekterna bildats. Tyvärr har sådana insatser inte haft nå-
gon större effekt vad gäller att väcka målen till liv utan snarast haft symbo-
lisk betydelse (jfr Edwards 1985:71f.). Dock har arbetet att bibehålla älv-
dalsmålet fått stor uppmärksamhet och rönt framgång. 

Ett annat exempel på dialekternas tillbakagång gäller språkförhållandena i 
Överkalix i Norrbotten. Här har Margareta Källskog (1992) kunnat visa att 
dialekten håller på att trängas tillbaka även i traditionellt dialektala domä-
ner. Precis som i dalmålsområdet är det allt färre som talar dialekt inom 
familjen och det förefaller även som om allt fler föräldrar talar svenska med 
sina barn, trots att de själva behärskar dialekten. 

Alla dialekter har dock inte påverkats på detta sätt. I Burträsk i Västerbot-
ten har ett slags mellanspråk eller ”kompromisspråk” växt fram som placerar 
sig någonstans mitt emellan dialekt och standardsvenska. Här kan man i det 
närmaste tala om en regionalt färgad talspråksvarietet med vissa drag som är 
gemensamma för ett stort geografiskt område och därmed också blir mer 
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gångbara utanför lokalregionen. Mats Thelander uttrycker det så att dessa 
talare har vidgat ”sin identifikationsbas från Burträsk till Norrland” (The-
lander 1979a:118). Det är dock värt att beakta att denna undersökning ge-
nomfördes 35 år tillbaka i tiden. Ett senare exempel på samma fenomen med 
”kompromisspråk” återfinns i Anna Westerbergs undersökning om Norsjö-
målet (2003). Hennes informanter uppvisar en språkart som placerar sig 
mellan det gamla Norsjömålet och riksspråket, och som hon benämner   
regional dialekt. Denna regionala dialekt innehåller både dialektala varianter 
som återfinns i så gott som hela Norrland och riksspråkliga motsvarigheter 
till sådana dialektdrag vars utbredning begränsar sig till norra Västerbotten. 

Eva Kärrlander har genomfört två mindre undersökningar i Dorotea 
(Kärrlander 2000). Dels har hon undersökt hur den äldre generationens 
språk har förändrats på 25 år, mellan 1972–73 och 1996–97, dels har hon 
undersökt fyra tonårsflickors språk. Den äldre generationens språk visar sig 
inte ha ändrats nämnvärt mellan de två tidpunkterna. Tonårsflickornas 
språk gör däremot tydligt att dialektutjämningen i den yngre generationen 
har gått långt och deras språk uppvisar istället drag typiska för ungdoms-
språk generellt (Kärrlander 2000).  

Kärrlander har följt upp dessa undersökningar med ytterligare en, där hon 
tittat närmare på dialektutjämningen hos en grupp sjuåringar i Dorotea 
(Kärrlander 2006). Hon vågar inte dra några generella slutsatser vad gäller 
dialektanvändningen hos denna grupp barn, däremot kan hon se att de re-
dan vid sju års ålder har tillgång till (det regionala) standardspråket. Hur 
detta gått till kräver dock vidare forskning. 

Lisa Eriksson har undersökt ungdomars attityd till dialekt i Piteå samt vil-
ken betydelse dialekten har för lokal identitet och konstruktion av kön. Stu-
dien sker inom ramen för ett ännu inte avslutat avhandlingsarbete i nordiska 
språk (Umeå universitet), som hittills bara preliminärt redovisats. Resulta-
ten visar att det finns tre kategorier av ungdomar vad gäller attityden till 
dialekt: anhängare, anpassare och avståndstagare. Anhängarna är positiva 
till dialekter och menar att dialekten är viktig för den egna identiteten. 
Denna grupp består till största delen av pojkar på yrkesförberedande pro-
gram. Anpassarna har en kluven inställning till dialekterna, istället försöker 
de anpassa sitt språk till den talsituation de befinner sig i. I denna grupp 
finns både flickor och pojkar, men skillnaden är att flickorna anpassar sitt 
språk för att slippa bli betraktade som ”bonniga” medan pojkarna gör det för 
att bli förstådda. Den sista gruppen, avståndstagarna, tar avstånd från dia-
lekterna. Här finns de ungdomar som har bestämt sig för att flytta från orten 
(Eriksson 2005). 

Anna Gunnarsdotter Grönberg har i den avhandling 2004 som redan 
nämnts analyserat språket bland 100 gymnasielever i Alingsås och undersökt 
vilka traditionella västgötska dialektdrag som förekommer i deras språk. 
Resultaten visar att flera äldre böjningsformer och ord som tidigare var van-
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liga i dialekten har försvunnit, men att uttal och satsmelodi till stora delar 
fortfarande är desamma. Hon har kunnat se att pojkarna använder dialektala 
former oftare än flickorna, som istället visar högre användning av standard-
varianter och novationer. Enligt Gunnarsdotter Grönberg dör dialekten inte 
ut, men den förändras. Gunnarsdotter Grönberg har också genom att under-
söka faktorer som kön, programtyp, bostadsort och livsstil försökt fastställa 
vilka av dessa faktorer som har störst påverkan på ungdomarnas språk.  

2.1.2 Normnivåer 
Karl-Hampus Dahlstedt delade i en studie 1978 in det svenska talspråket i 
fyra olika språkvarieteter eller språkarter. Dahlstedts klassificering gjordes 
utifrån vissa sociodialektala (samt även lingvistiska) kriterier, vilket resulte-
rade i en fyrdelning i neutralt riksspråk, regionalt riksspråk, utjämnad dia-
lekt samt genuin dialekt (se Figur 1). Denna indelning kan ytligt sett tyckas 
kategorisk och onyanserad, men Dahlstedt är mycket noga med att betona 
att gränserna långt ifrån är skarpa och att indelningen ska ses som ett konti-
nuum där de olika varieteterna går in i varandra (Dahlstedt 1978:51f.). 

Figur 1. De svenska talspråksvarieteterna enligt Karl-Hampus Dahlstedt, 
utifrån sociodialektala kriterier15  

 Geografisk  
räckvidd 

Social innebörd i 
storsamhället 

Spontan förståe-
lighet för  
riksspråkstalare 

neutralt 

riksspråk 

 obegränsad hög självklar 

regionalt 

riksspråk 

 stor ganska hög god 

utjämnad 

dialekt 

 begränsad låg ganska god 

genuin 

dialekt 

 strikt begränsad 

eller liten 

låg och specifik mindre god eller 

dålig 

Största skillnaden mellan riksspråksvarianterna och dialektvarianterna är 
naturligtvis att dialektvarianternas räckvidd är (mycket) mer begränsad. 
Åtminstone tidigare var dialekternas status i samhället ganska låg, men detta 
har möjligtvis ändrats en aning på senare år. Den som talar en utjämnad 
dialekt har ”slipat bort” de mest lokala dragen i sin dialekt och har inga 
större problem att bli förstådd av riksspråkstalare. Den som talar genuin 
dialekt har däremot svårare att kunna göra sig förstådd utanför den egna 
                                                             
15 Mats Thelander har senare modifierat Dahlstedts benämningar till neutralt standardspråk, regionalt 
standardspråk, regional dialekt och lokal dialekt (Thelander 1994:368). 
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dialektens område, eller åtminstone granndialekternas. Här bör dock påpe-
kas att Dahlstedts indelning främst utgår från förhållandena på sverige-
svenskt område, vilket gör att denna indelning inte är helt tillämpbar på 
finlandssvenska språkförhållanden. Mer om detta nedan.  

Ann-Marie Ivars menar att man utifrån Dahlstedts dialektkontinuum och 
de kriterier han ställer upp kan placera Närpesdialekten bland de genuina 
dialekterna (Ivars 1988:28). De flesta av kommunens invånare har dialekten 
som sitt naturliga talspråk, både privat och offentligt. Att dialekten också är 
gångbar i offentliga sammanhang beror naturligtvis på att de flesta offentligt 
anställda är personer som själva har Närpesdialekten som modersmål. När-
pesborna övergår dock till en utjämnad dialekt i de talsituationer som invol-
verar personer som inte förstår dialekten, eller på annat sätt kräver det. Den 
utjämnade dialekten, menar Ivars, påminner om de stadsmål som talas i 
grannstäderna Kaskö och Kristinestad.  

Claes-Christian Elert (1994) anser att man kan urskilja tre standard-
språksvarianter, sydsvenska, centralsvenska och finlandssvenska, likaså 
genuina dialekter. Det som finns där emellan är vad han benämner ”mer 
dialektnära varianter av standardspråk” (1994:216). Elerts indelning är såle-
des tredelad: 

• Standardspråksvarieteter 
• Lokala standardspråksvarieteter 
• Genuina dialekter 

Elert (1994:217) påpekar att det utöver dessa variationer, eller vid sidan av, 
även finns interinvidivuell variation samt intraindividuell variation, dvs. 
variation mellan individer som är avhängig talsituation och stil samt varia-
tion inom individen beroende på individens utbildning, ålder och kön.  

En del i problemet med att dela in talspråket i olika varieteter är att det 
råder delade meningar om vad som egentligen avses med termen dialekt. 
Margareta Svahn diskuterar detta problem i sin artikel ”Dialektbegreppet – 
ett diskussionsinlägg” (Svahn 2003). Svahn menar, att det ofta finns en dis-
krepans mellan det nordister – som har en snävare definition – och gemene 
man – som har en mycket vidare definition – avser med termen dialekt. 
Nordisterna baserar ofta sin definition på Dahlstedts dialektkontinuum, dvs. 
(genuin) dialekt är en lokalt förankrad språkvarietet vars talare har svårt att 
göra sig förstådda utanför det egna geografiska området p.g.a. att dialekten 
har egen grammatik och ett avvikande ordförråd vilket gör den svårförståelig 
för den som inte själv talar samma dialekt. Problemet med denna definition, 
menar Svahn, är att det innebär att knappast någon kan sägas tala genuin 
dialekt längre, vilket inte överensstämmer med många talares uppfattning 
om sitt eget språk. Detta i sin tur menar hon försvagar intresset för dialekto-
login och påverkar arbetet på dialektarkiven på ett negativt sätt, i och med 
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att man med denna definition avser det språk som talades i bondesamhället 
och således inte har något behov av att fortsätta samla in dialektmaterial 
(Svahn 2003:506ff.). 

Gunvor Flodell har i sin artikel ”Dialektbegreppet” (2007) även hon disku-
terat detta problem med definitionen av termen dialekt och indelningen av 
talspråksnivåer. Enligt Flodell är Dahlstedts indelning fortfarande gångbar, 
dock enbart på norrländskt område och även här sker förändringar vad gäl-
ler den lokala dialekten. I övriga delar av landet bör det övervägas om inte en 
tredelad indelning vore mer användbar och hon föreslår också en använd-
ning av begreppet språkavstånd för att beskriva olika språkliga drags av-
stånd från standardspråket. Flodell ansluter sig till uppfattningen att termen 
dialekt bör omdefinieras för att omfatta fler talspråkliga företeelser med 
större social och regional spridning. Hon understryker även vikten av att 
dokumentera dialekterna så som de ser ut idag, inte enbart använda det 
material som finns arkiverat, också för att kunna se hur förändringsproces-
serna ser ut. 

Även Lars-Erik Johansson diskuterar i sin artikel ”Dialektvarieteten. En 
studie i begreppsbildning” (2009) dialektbegreppet. Utifrån ett material på 
150 centrala verk inom svensk nordistik belyser han bl.a. olika definitionsty-
per av dialektbegreppet. Ofta har det uppfattats som i det närmaste doxiskt, 
dvs. så självförklarande och omöjligt att betvivla att det inte behövt definie-
ras. I materialet har Johansson dock kunnat utskilja två typer av definition-
er. De ostentativa definitionerna innebär att man definierar begreppet dia-
lekt som en specifik dialekt som förekommer i undersökningen eller presen-
tationen, medan en intensionell definition innebär att man stället dialekten 
mot något, t.ex. språk eller standardvarietet. Kriterier som ofta används för 
att definiera dialektbegreppet är historiska och kulturella aspekter, geogra-
fiska aspekter, förmågan att utgöra ett eget språksystem, avsaknaden av 
kodifiering samt att dialekten har andra språkfunktioner än standardspråket 
(Johansson 2009:72ff.). 

I min enkätundersökning förekommer termen dialekt flera gånger utan 
att jag definierar begreppet, något som med tanke på Johanssons översikt 
kan kallas doxiskt. Jag valde att inte driva mina informanter till en definition 
av vad en dialekt är, utan de fick svara på frågorna i enkäten utifrån sin egen 
uppfattning om begreppet. Jag är av den meningen att eleverna generellt 
likställer begreppet dialekt med sitt eget modersmål samt andra jämförbara, 
främst österbottniska, dialekter och menar att dialekten står i kontrast till 
standardsvenska. När jag själv använder begreppet dialekt i denna avhand-
ling avser jag (främst) Närpesdialekten, med de geografiska variationer som 
förekommer inom kommunen. 
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2.1.3 Bidialektism 
Personer som har en dialekt som modersmål är i många fall (för att inte säga 
de flesta) bidialektala. Bidialektism kan, beroende på hur man väljer att de-
finiera företeelsen, förekomma i flera olika varianter. Att vara bidialektal 
innebär att man utöver sitt eget modersmål, dialekten, även behärskar stan-
dardspråket och obehindrat kan växla mellan dem allt efter talsituation och 
samtalspartner. Karl-Hampus Dahlstedt är något mindre sträng i sin defini-
tion av bidialektism och menar att den person är bidialektal som ”i tal såväl 
produktivt (aktivt) som receptivt (passivt) någorlunda behärskar (min kur-
sivering) både en dialekt och ett högspråk och förmår hålla dem isär” 
(Dahlstedt 1978:55). Med denna definition skulle man kunna säga att de 
allra flesta, kanske alla, dialekttalande närpesbor är bidialektala. Även om 
inte alla talar en helt korrekt standardsvenska talar de en variant som åt-
minstone närmar sig standardsvenska och som de kan göra sig förstådda 
med överallt. Ordböjning och syntax vållar inga problem, däremot kan uttal 
och intonation färgas av dialekten. Bengt Loman kallar detta för en regional 
variant av standardsvenskan (Loman 1984:50) och enligt hans sätt att se det 
har talaren i detta fall ”tillägnat sig högsvenskan tillfredsställande” 
(1984:50). Gamla värderingar gör dock att dessa varianter ofta setts som 
obildade eller vulgära. Istället för att försöka ändra på talaren borde vi för-
söka ändra på inställningen och attityderna till de regionala varianterna 
(Loman 1984:51). 

Trots att man kanske kan tala (en regional varietet av) standardsvenska 
kan det hända att man av olika anledningar inte vill tala standardsvenska. 
Dessa personer som enbart talar dialekt och ingenting annat är monodialek-
tala. Monodialektala är alltså sådana personer som ”produktivt i tal bara 
behärskar (eller bara använder) sin dialekt, oavsett om de förstår skrivet och 
talat riksspråk” (Dahlstedt 1978:55). Eftersom standardsvenska spelar 
mycket liten roll och inte får/tar särskilt stort utrymme i en stor del av när-
pesbornas vardagliga liv är det kanske inte så anmärkningsvärt att många 
inte heller aktivt använder sig av standardsvenska i tal – de behöver den helt 
enkelt inte eftersom det mesta man gör, gör man på dialekt. Utöver dessa 
personer finns kanske dessutom en grupp människor som hela sitt liv har 
varit bosatta i kommunen och inte har så många kontakter utanför 
kommungränserna.  

Det finns även en annan form av bidialektism, nämligen dold bidialek-
tism, vilket innebär att man talar dialekt med familjen, vännerna och andra 
dialekttalare men byter till standardsvenska i samtal med icke-dialekttalare 
och – framför allt – i samtal med dialekttalare, även nära anhöriga, när ris-
ken finns att ”utomstående observatörer” ska höra vad som sägs (Dahlstedt 
1978:56). Någon dold bidialektism tror jag inte förekommer bland när-
pesborna, däremot har Ann-Marie Ivars kunnat iaktta fenomenet bland de 
utflyttade närpesbor hon kom i kontakt med i sin Eskilstunaundersökning 
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(Ivars 1987). Bland sina informanter kunde Ivars se att bl.a. det hon kallar 
”det sociala trycket” ofta fick bestämma vilket språk man valde att tala. Inom 
familjen kunde man känna ett tryck från barnen att inte tala dialekt, även om 
båda makarna hade dialekten som modersmål. Kom man däremot på besök 
till Närpes fanns ett tryck att man skulle tala dialekt för att inte anses som fin 
eller högfärdig. På arbetsplatsen valde man att inte tala dialekt eftersom det 
väckte uppmärksamhet och man kände sig besvärad och obekväm. Ivars 
menar att växlingen mellan dialekt och standardsvenska var mer eller 
mindre omedveten hos hennes informanter, men även om man skämdes för 
dialekten ville man inte gärna erkänna det eftersom den på hemorten har 
hög prestige (Ivars 1987:59).  

2.2 Dialekterna i Österbotten  
De österbottniska dialekterna indelas traditionellt i nordösterbottniska, mel-
lanösterbottniska och sydösterbottniska mål, vilket sammanfaller med de 
medeltida storsocknarna Pedersöre, Mussor och Närpes. Närpesmålet inne-
fattade tidigare alltså allt det som talades från Sideby i söder till Malax i 
norr. Dagens Närpesdialekt talas enbart inom Närpes kommun.  

2.2.1 Dialekterna i forskningens ljus  
De finlandssvenska dialekterna i allmänhet och de österbottniska dialekter-
na i synnerhet har varit föremål för många forskares intresse och flera av de 
österbottniska dialekterna har blivit ordentligt undersökta.  

Den egentliga forskningen kom igång i slutet av 1800-talet, och ett pion-
järarbete var Axel Olof Freudenthals Ueber den Närpesdialect (1878a) vilken 
efterföljdes av en tillhörande ordbok (1878b). År 1889 gav Freudenthal ut en 
skrift om Vöråmålet, som till sitt innehåll och sin uppbyggnad efterliknar 
beskrivningen han gjorde av Närpesdialekten. Några år senare (1891) kom 
K. J. Hagfors’ monografi Gamlakarlebymålet, och därpå följande år gav 
Herman Vendell ut dialektmonografin Pedersöre-Purmomålet, vilken han 
kompletterade med en ordbok (1895). Ytterligare en monografi, som dock 
inte utgavs förrän 1933, är Johannes Klockars’ Malaksmålets ljud- och form-
lära. Alla dessa monografier liknar varandra till sin disposition och innehål-
ler ljudlära och formlära, ofta kompletterad med språkprov och ordlista eller 
ordbok. 

V. E. V. Wessman disputerade 1936 på De finlandssvenska dialekternas 
labiala vokaler I (1936a) och utgav samma år uppsatsen ”Bidrag till känne-
domen om Österbottens svenska folkmål” (1936b), en detaljerad genomgång 
av de österbottniska målens ljudlära. På 1930-talet utgav Eskil Hummelstedt 
först uppsatsen ”Om användningen av substantivets bestämda form i våra 
folkmåls syntax” (1934) för att några år senare disputera på avhandlingen 
Östsvenska verbstudier. Morfologisk-semologisk undersökning (1939), en 
studie som tar sin utgångspunkt i Närpesdialekten. Året därpå disputerade 
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Bror K. Åkerblom på sin avhandling Kvevlaxmålet i dess förhållande till 
granndialekterna (1940), i vilken han språkgeografiskt sätter Kvevlaxmålet i 
relation till Vöråmålet och Korsholmsdialekten.  

Olav Ahlbäck disputerade år 1946 på sin avhandling Studier över substan-
tivböjningen i Finlands svenska folkmål. År 1959 inleddes arbetet med Ord-
bok över Finlands svenska folkmål med Olav Ahlbäck som huvudredaktör, 
men förarbetet och insamlandet av material hade hållit på ända sedan 1927. 
Ordboken ger en heltäckande redovisning av de österbottniska, åländska, 
åboländska och nyländska svenska dialekterna, från Karleby i norr till Pyttis 
i söder. Hittills har fyra band getts ut, de två första med Olav Ahlbäck och 
Peter Slotte som huvudredaktörer, de två senare med Slotte som huvudre-
daktör, men ytterligare tre band planeras. Ahlbäck publicerade också år 1971 
skriften Svenskan i Finland som än idag är den mest heltäckande beskriv-
ningen av den svenska som talas i Finland. Ett stort forskningsarbete har nu 
igångsatts av Svenska litteratursällskapet i Finland som så småningom ska 
resultera i en ännu bredare beskrivning av svenskan i Finland, historiskt och 
i nutid.16  

År 1957 kom Lars Huldéns avhandling Verbböjningen i Österbottens 
svenska folkmål, vilken följdes upp av en andra del år 1959. Avhandlingen 
har sedan följts av otaliga arbeten om de österbottniska dialektförhållan-
dena, bl.a. ”Karlebydialekten” (1967), ”Österbottnisk negationslära” (1996) 
och ”Genitiven och dess förvandlingar” (1997). Huldén har också gett ut 
diktsamlingar, se nedan avsnitt 2.2.5.  

Från 1970-talet fram till idag har ett flertal arbeten om österbottniska dia-
lekter utkommit. Bengt Loman har publicerat ett flertal arbeten där han 
behandlar dialekten i skolan, t.ex. ”Dialekt i skola och samhälle” (1981) samt 
”Dialekterna och modersmålsundervisningen” (1984). På 1980-talet utgavs 
Karl Axel Holmbergs Mål och bygd i Sideby (1986) som också komplettera-
des med textsamlingen Siibooan berettar (1990). Dialektstudier har också 
gjorts i ett antal arbeten av Carl-Eric Thors, varav bl.a. ”En översikt över den 
finlandssvenska dialektforskningen under etthundra år” (1981) samt artikeln 
”Finlandssvenska” (i Uppslagsverket Finland, 1982) kan nämnas.  

Jan-Ola Östmans Pragmatics as Implicitness. An Analysis of Question 
Particles in Solf Swedish, with Implications for the Study of Passive Clauses 
and the Language of Persuasion gavs ut 1986. Denna avhandling behandlar 
de pragmatiska partiklarnas bruk och funktion i samtal i en finlandssvensk 
dialekt, där inte minst frågepartiklarna är av intresse. Samma år utkom även 
Barbro Wiiks Kvevlaxdialektens fonologi. Av de arbeten som gavs ut på 
1990-talet kan nämnas Sonja Vidjeskogs Vävterminologin i en österbottnisk 
dialekt – ett begreppsområde under utveckling (1993), Ann-Marie Ivars’ 
Stad och bygd. Finlandssvenska stadsmål i ett regionalt och socialt per-

                                                             
16 Svenskan i Finland – i dag och i går, http://www.sls.fi/doc.php?category=5&docid=743. 2011-10-08 
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spektiv (1996; som jag nedan återkommer till) samt Från Pyttis till Nederve-
til. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten av 
Gunilla Harling-Kranck och med medverkan av Johanna Mara, som snarast 
är en textbok (1998). Marika Tandefeldt utgav 1996 På vinst och förlust. Om 
tvåspråkighet och språkförlust i Helsingforsregionen. Undersökningens 
syfte var att kartlägga hur färdigheterna i svenska påverkas av finskan hos 
tvåspråkiga i Helsingforsregionen, där finskan dominerar.  

Barbro Wiiks avhandling Studier i de österbottniska dialekternas fonologi 
och morfologi publicerades år 2002. I avhandlingen jämförs de nordöster-
bottniska, mellanösterbottniska och sydösterbottniska dialekterna dels med 
varandra, dels med stadsmålen och standardsvenskan. Totalt innefattar 
undersökningen 30 dialekter från samtliga österbottniska socknar. Fokus 
ligger på att upprätta fonemsystem för de undersökta dialekterna. Wiik be-
dömer att de österbottniska dialekterna fortsättningsvis kommer att utjäm-
nas, dock i långsam takt och allra långsammast i de områden som har liten 
inflyttning. 

Marie-Charlotte Gullmets-Wik utgav år 2004 skriften Backa och backe, 
glader och glad. Formväxling i talspråket i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs 
och Lovisa. I undersökningen ingår fyra städer: Jakobstad och Kristinestad i 
Österbotten och Ekenäs och Lovisa i Nyland. Här söker Gullmets-Wik svar 
på hur talspråket och standardspråket skiljer sig åt och om det finns skillna-
der i språket mellan de aktuella städerna. Resultaten visar bl.a. att de högut-
bildade i Jakobstad i de flesta fall föredrar standardvarianten framför den 
lokala, och tvärtom, att de lägre utbildade föredrar den lokala varianten. I 
Kristinestad är språket över huvud taget mer lokalfärgat, och skillnaderna är 
inte lika tydliga som i Jakobstad.  

Mikael Reuter publicerade år 2005 artikeln ”Swedish in Finland in the 
20th century” där han bl.a. diskuterar de finlandssvenska dialekternas ställ-
ning och situation. Reuter menar att dialekterna i Finland har en klart star-
kare ställning än dialekterna i Sverige. I mitten av 1900-talet hade dialekter-
na ganska låg status. Detta har dock ändrats och idag har dialekterna utökat 
sina användningsområden, speciellt i Österbotten men även i övriga Svensk-
finland (Reuter 2005:1655f.). 

Svenska litteratursällskapet i Finland genomförde under åren 2005–2008 
projektet Spara det finlandssvenska talet vars syfte främst var att dokumen-
tera det vardagliga finlandssvenska språket. Totalt har över 1000 personer 
intervjuats, geografiskt spridda från Karleby i norr till Eckerö i väster och 
Kotka i öster samt bosatta såväl i stad som på landsbygd. En del korta ljud-
prov från intervjuerna finns tillgängliga på sällskapets webbsida (www.sls.fi). 

År 2007 disputerade Viveca Rabb på avhandlingen Genuskongruens på 
reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten (2007). I sin under-
sökning studerar Rabb grammatiskt genus i Kvelvlaxdialekten genom att 
undersöka den bestämda slutartikeln och fem pronomen. Resultaten visar 



 

64 

att användningen av feminint genus är i avtagande och att pronomenkon-
gruensen minskar. Dessa förändringar är störst hos de unga, högutbildade 
informanterna som pendlar till sitt arbete, medan de äldre, lågutbildade, 
stationära informanterna inte uppvisar samma förändringsmönster. 

Närpesdialekten är en av de finlandssvenska dialekter som har blivit 
grundligast undersökt. Ända sedan slutet av 1800-talet när Axel Olof Freu-
denthal lade fram Ueber den Närpesdialect (1878a) har forskare fortsatt att 
intressera sig för denna särpräglade dialekt, och detta intresse har utmynnat 
i ett antal intressanta arbeten. Största delen av litteraturen behandlar dock 
mer dialekten som sådan, dvs. dess uppbyggnad, form- och ljudlära, än dess 
talare. 

När Freudenthal publicerade sin studie var Närpes storsocken och omfat-
tade hela kustområdet från Bergö och Petalax i norr till Sideby i söder. Detta 
innebar att det som i Freudenthals avhandling kallas Närpesmålet snarare 
var ett sockenmål och omfattade ett flertal olika dialekter som kunde skilja 
sig ganska mycket ifrån det vi idag i mer inskränkt mening benämner När-
pesdialekt. Freudenthals avhandling omfattar dialektens ljud- och formlära 
samt ett antal texter på dialekt. Samma år utgav han även Bidrag till ordbok 
öfver Närpesmålet (1878b), en ordlista innehållande ett par tusen ord. 

Ett omfattande arbete om dialekten utgör Ann-Marie Ivars’ Närpesdialek-
ten på 1980-talet (1988) där hon beskriver dialekten vid nämnda tidpunkt 
samt hur den har förändrats över tid med avseende på form- och ljudlära 
samt ordförråd. Resultaten av undersökningen kan sammanfattas i två 
punkter: 1. inomdialektala förändringar, dvs. sådana som har uppkommit 
spontant och inte beror på inflytande från riksspråket, och 2. inflytelser från 
riksspråket (Ivars 1988:240). Några exempel på inomdialektala förändringar 
som har skett är övergången från öu till öppet ö: samt bortfall av slut-i i su-
pinumformerna (t.ex. i täiji ’tagit’). Förändringarna genom riksspråkspå-
verkningar rör såväl enstaka ord som hela ordgrupper. Ivars konstaterar 
avslutningsvis att de förändringar som har skett oftast har slagit igenom i 
alla åldersgrupper (ibland är de vanligare hos yngre talare än äldre). I sitt 
slutord slår Ivars fast att dialekten inte bara har en stark ställning i Närpes, 
utan att den också stärkt sin ställning under de senaste årtiondena. Trots 
detta höjer hon ett varningens finger för att dialekten på sikt kommer att 
påverkas av riksspråket, och de enda som kan motarbeta denna utveckling, 
menar Ivars, är dialekttalarna själva (Ivars 1988:245). 

I avhandlingen Från Österbotten till Sörmland (1986) redogör Ann-Marie 
Ivars för hur de närpesbor som under perioden 1940–1983 utvandrade till 
Eskilstunaområdet språkligt anpassat sig till sin nya situation. I sin under-
sökning har Ivars intervjuat sammanlagt 32 informanter, 16 män samt 16 
kvinnor, varav ena hälften var tidiga, andra hälften sena flyttare. Åldersför-
delningen var också jämn. Resultaten visar att sådana språkdrag som före-
kommer i såväl Närpesdialekten som riksspråket eller Eskilstunaspråket har 
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större motståndskraft och bevaras oftare än sådana språkdrag som endast 
förekommer i Närpesdialekten. Ivars kan också visa på att de som har flyttat 
när de var yngre lättare, och bättre, har anpassat sig till det sverigesvenska 
språket. Störst roll spelar hur gammal man varit vid flytten.  

Kristina Nikulas avhandling Dialektal väderleksterminologi utkom 1979 
och har orduppteckningar från Närpes som grund. Nikulas undersökning 
omfattar uttryck och beteckningar i dialekten för vind, moln, åska, neder-
börd och olika typer av väder. Nikula härleder ordens betydelser samt ser 
skillnader och likheter i användningen av de olika orden och uttrycken. Bäst 
kännedom om väderleksterminologin hade jordbrukargruppen, i synnerhet 
de äldre – de yngre sagesmännen hade överlag sämre kännedom om orden. 
Flest ord finns i Vind-gruppen och minst i gruppen Åska. Nikula visar också 
på att väderleksterminologin i Närpesdialekten starkt rättar sig efter de lev-
nadsförhållanden och de behov som finns. Avslutningsvis konstaterar hon 
att den rikt varierade väderleksterminologin i dialekten är av rent nordiskt 
ursprung.  

År 1988 utkom Nikula med Om närpesdialekten. Språket i kommunfull-
mäktige och ordspråk och talesätt. Boken består av tre delar. I den första 
delen ger Nikula en beskrivning av Närpesdialekten och dess karaktäristiska 
drag i fråga om ljudsystem, ordböjning och ordförråd. Nikula kan, precis 
som Ivars, konstatera att förändringarna sedan Freudenthals tid inte är så 
omfattande som man skulle kunna tro. I del två undersöks språket i kom-
munfullmäktige i Närpes, som enligt Nikula ”bäst [kan] klassificeras som en 
mer eller mindre dialektalt påverkad högsvenska” (Nikula 1988:76). Hon 
menar att ledamöterna försöker eftersträva att tala standardsvenska medan 
dialekten i vissa situationer, speciellt när talarna visar stort personligt in-
tresse och engagemang, har en tendens att lysa igenom mer eller t.o.m. ta 
överhanden. Den tredje och sista delen är en översikt av dialektala ordspråk, 
ordstäv och talesätt, vilka uppvisar olika funktion hos talarna.  

Bland övriga arbeten som behandlar Närpesdialekten kan nämnas Axel 
Grans’ Utvecklingen av äldre kort i och y i de svenska folkmålen inom 
Pörtom socken (1936) och Eskil Hummelstedts Nomina actionis i öst-
svenska dialekter (1937). 

2.2.2 Dialekternas ställning 
Under första hälften av 1990-talet ledde Ann-Marie Ivars ett projekt kallat 
Finlandssvenska stadsmål. I denna undersökning ingick fyra finlands-
svenska städer, nämligen Jakobstad och Kristinestad i Österbotten samt 
Ekenäs och Lovisa i Nyland och syftet var att beskriva lokalspråket i dessa. 
Resultaten av denna undersökning visar att man i Svenskfinland kan dela in 
den språkliga variationen i tre talspråksnivåer: 
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Riksspråk17 
Utjämnad dialekt; stadsmål 
Lokal dialekt 

Riksspråket talas främst av högutbildade personer, bosatta i hela Svenskfin-
land, medan de lokala dialekterna ”talas av folk på landet, speciellt i Öster-
botten där man alltjämt är mån om att markera lokal gemenskap genom att 
hålla fast vid lokala språkvanor” (Ivars 1996:172f.), och enligt denna trede-
lade indelning skulle således Närpesdialekten benämnas som lokal dialekt 
(Ivars 1996). På mellannivån återfinns stadsmål och utjämnade dialekter, 
men Ivars ställer sig också frågan hur den glidande skalan mellan riksspråk 
och lokal dialekt, eller snarare just skiktet där emellan, egentligen ser ut. 
Resultatet av projektet visar också att de två österbottniska städerna Kristi-
nestad och Jakobstad uppvisar två olika språksituationer. I Kristinestad har 
de som bor i staden ett behov av att göra en språklig markering gentemot de 
omkringliggande byarna. I Jakobstad kan man istället se en språklig marke-
ring inom själva staden för att påvisa gränsen mellan hög- och lågutbildade 
medan gränsen mot Pedersöre är flytande. Skillnaderna i språksituationen i 
dessa båda städer menar Ivars beror på att kristinestadsborna anser det vara 
viktigare att markera sin status som stadsbor i förhållande till dem som bor 
på landet medan jakobstadsborna istället känner ett behov av att markera 
social status inåt (Ivars 1996). 

Att tillämpa Dahlstedts definition av dialekt (se Figur 1) på finlands-
svenskt område innebär komplikationer. Enligt Dahlstedt kan en talare av 
genuin dialekt inte göra sig fullt förstådd på något större geografiskt område, 
i princip enbart på hemorten. Detta är dock inte fallet vad gäller de öster-
bottniska dialekttalarna. Trots att man inte behöver förflytta sig särskilt 
långa sträckor för att en dialekt ska övergå till en annan har de österbott-
niska dialekttalarna inga större problem att göra sig förstådda och förstå va-
randra sinsemellan, inte ens när de kommer från södra resp. norra Österbot-
ten. Det som Dahlstedt kallar genuin dialekt eller lokal dialekt innebär i 
österbottniska förhållanden att det lokala sträcker sig över hela området. 

2.2.2.1 Dialekten som identitetsmanifestation 
Språket är en del av vår identitet, det visar vem vi är, vilken grupp vi tillhör 
och vilka vi vill vara. Talar man en dialekt blir språket en kanske ännu star-
kare identitetsmarkör eftersom det blir så tydligt varifrån man kommer, 
dialekten ger oss vår lokala identitet. Ann-Marie Ivars menar att ”[d]en dia-
lekt vi vuxit upp med är vårt modersmål, den är på djupet sammanväxt med 
                                                             
17 Ivars väljer här att använda termen riksspråk avseende det finlandssvenska standardspråket. En annan 
term som används är högsvenska, en term som används bl.a. av mina informanter. Denna term anses dock 
ofta negativ i den meningen att den ger intrycket av att det finns ett högre och ett lägre språk. I denna avhand-
ling kommer, som redan noterats, istället standardsvenska att användas för det finlandssvenska standard-
språket.  
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vår personlighet” (Ivars 1988:36). Detta har också framhållits av regissören 
Ralf Långbacka (1981) som i sitt arbete med amatörskådespelare vid Närpes 
Teater har påvisat att dialekten släpper skådespelarnas känslor, rörelser och 
gester fria på ett helt annat sätt än vad standardsvenskan gör, en slutledning 
som känns helt naturlig eftersom dialekten är dessa skådespelares moders-
mål.  

Vad kan man då dra för slutsatser av de här observationerna? 
Jo, för det första att en människas hela fysiska och psykiska varelse är bunden till en 
språklig identitet på ett eller annat sätt, att språket sträcker sig mycket längre än till 
talet, att det sträcker sig till människans hela aktivitet.  

[…]  

Att hugga ved på högsvenska var närmast omöjligt. Därför att redan det blev en fråge-
ställning – hur tar man i yxan? Alltså så bunden är människan till sitt fysiska uttryck, 
att när jag sa åt människorna att göra en alldeles naturlig sak på högsvenska – ja, hur 
gör man egentligen? (Långbacka 1981:142). 

En annan regissör som tagit tillvara och utnyttjat de österbottniska dialek-
terna är Erik Kiviniemi som bl.a. regisserat Lars Sunds Colorado Avenue på 
Wasa Teater. Precis som Ralf Långbacka menar han att dialekten tillåter 
skådespelarna att ”bli mer” än de roller de spelar: ”’När skådespelarna kan 
tala sitt eget modersmål, sin egen dialekt, blir de mycket mer än bara det de 
gör. Det handlar om en närvaro, dess intensitet. Det irrelevanta teatervaran-
det gallras bort’” (Helavuori 2002). På Närpes Teaters hemsida kan man 
också läsa om deras egen syn på dialekten och vilken roll den spelar i teater-
föreställningarna:  

Med viss överdrift kan man säga att de tidiga föreställningarna på Närpes Teater var 
det första verkliga försöket att på ett konstnärligt sätt utnyttja dialekten inom fin-
landssvensk teater. Dialekten var visserligen ingenting nytt inom amatörteatern, men 
själva utgångspunkten var ofta att framhäva det komiska i dialekten. På Närpes Teater 
har vi alltid tagit dialekten på allvar, låta dialekten uttrycka alla sidor av mänskligt be-
teende – allvar, glädje, smärta, sorg. Dessutom är Närpes-dialekten de medverkandes 
eget språk (http://www.narpes.fi/teater/dialekten.shtml; hämtad 2011-05-02). 

Att dialekten inte bara är viktig för dem som talar den och bor i Närpes utan 
också för uflyttade närpesbor kan Ann-Marie Ivars (1986) vittna om. I sam-
talen med informanterna framkom det att dialekten, även om man kanske 
inte längre talar den aktivt, har åtminstone ett symbolvärde och får repre-
sentera den man var innan man flyttade från Närpes.  

För dem har nämligen dialekten ett symbolvärde som bärare av den ursprungliga 
identiteten, av den människa man var innan man flyttade. För hur väl man än anpas-
sar sig i den nya miljön, assimileras man inte fullständigt. Man blir inte hundrapro-
centig stockholmare, helsingforsbo eller newyorkbo, utan man känner sig både som 
närpesbo och som helsingforsbo, som ”halv Torshälla och halv Närpes”, som ”mer 
torshällabo än närpesbo” osv. (Ivars 1986:37). 
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Trots att man kanske anpassar sig mycket väl till den nya miljön man kom-
mer till, både språkligt och i alla andra avseenden, finns alltid en liten del 
kvar som fortfarande är ”den man var”. Hur länge man än har bott i Sverige 
och hur väl man än anpassar sig blir man aldrig fullt ut 100 % ”svensk” 
(Ivars 1986:37). Att som finlandssvensk flytta till Sverige för dessutom med 
sig ytterligare ett problem att brottas med, nämligen det att man i Sverige 
betraktas som finne p.g.a. sitt medborgarskap trots att man själv kanske 
känner att man tack vare språket har mer gemensamt med svenskarna (Ivars 
1986:37). 

Barbro Wiik och Jan-Ola Östman (1983) anser att det är viktigt att fram-
häva att en dialekt inte är en sämre variant av standardsvenska, utan: 

en dialekt är ett språk i sig, som har lika högt värde och existensberättigande som ”kul-
turspråken”. De estetiska och kulturella värden som överförs […] med dialektens hjälp 
är […] identitetsmässigt lika viktiga som de värden som en standardspråkstalande in-
divid anknyter till sitt modersmål (Wiik & Östman 1983:182).  

Wiik och Östman menar också att det likaså är viktigt att betona dialekternas 
funktionsduglighet eftersom detta är särdeles viktigt för den dialekttalandes 
identitets- och självkänsla.  

I artikeln ”Mitt språkträd – blivande lärare berättar om sin språkliga och 
kulturella identitet” (Østern 2000) får vi möta ett antal blivande lärare som 
studerade vid Åbo Akademis Pedagogiska fakultet under 1994–1999. I 
Østerns undersökning framkommer att många av studenterna som har en 
dialekt som modersmål har ett mycket starkt känslomässigt band till dialek-
ten. Studenten Marita förklarar detta på följande sätt:  

Dialekten är och har alltid varit stommen i min språkliga identitet, både på gott och 
ont – men mest på gott! […] svårigheten med att uttrycka mig naturligt och flytande 
på standardsvenska – en förmåga som verkligen behövs i dagens samhälle. Jag hittar 
inte orden lika enkelt och jag upplever att mitt standardspråk låter stelt och uppstyltat. 
Det har blivit bättre, men fortfarande är dialekten det språk jag helst använder och 
som flyter bäst i alla situationer, speciellt i sådana där känslorna svallar. […] Dialekten 
gör också att jag känner mig som en del av min hembygd, där alla pratar på ungefär 
samma sätt som jag (Østern 2000:219). 

Att dialekten är en viktig del av den dialekttalandes identitet är uppenbart. 

2.2.3 Närpesdialekten  
När Närpesdialektens ålder och ursprung18 kommer på tal är det många som 
menar att den är ett språk som i det närmaste är lika gammalt som fornnor-
diskan. Riktigare är att hävda att dialekten uppvisar särdrag av olikartad 
ålder. Den innehåller arkaismer, dvs. ålderdomliga drag, men även en hel del 
novationer, dvs. nybildningar som uppkommit under senare tid. Det stäm-

                                                             
18 Det följande bygger på Ivars 1988. 
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mer emellertid att flera särdrag som är typiska för Närpesdialekten har levt 
kvar och bevarats i språket ända sedan fornspråkets tid. Den dialekt vi har 
idag är således en produkt av en utveckling som har skett under en lång tid, 
och som har tagit till sig vissa särdrag från olika perioder i sin utveckling. 
Man kan även säga att det är just denna egenartade blandning av arkaismer 
och novationer som ger Närpesdialekten dess speciella karaktär (Ivars 
1988:48ff.). 

Några av de mest framträdande arkaismerna som finns i Närpesdialekten 
är kortstavigheten i två- och flerstaviga ord och diftongerna äi, öu och öi. 
Dessutom har dialekten fortfarande tre genus: maskulinum, femininum och 
neutrum (Ivars 1988:49f.). 

Kortstavigheten, som är bevarad i två- och flerstaviga ord, innebär att en 
kort vokal kan följas av en kort konsonant i betonad stavelse. I Närpesdialek-
ten har kortstavigheten en betydelseskiljande funktion, dvs. ett ord kan ha 
olika betydelser beroende på om det är kortstavigt eller inte. Några exempel 
på kortstaviga ord är brason, stugon och såmarin (dvs. brasan, stugan, 
sommaren). Ord med betydelseskillnad är t.ex. bakar – ba:kar – bakkar 
(bakar [bröd etc.] – bakar [baksidor] – backar). Det finns dock undantag 
från denna regel i dagens Närpesdialekt. Ord med a i stammen (t.ex. kla:gar, 
ma:tin ’maten) och nyord (ålifa:te ’oljefatet’), har ofta lång vokal, precis som 
ord med bara en stavelse (vi:ed ’ved’, skoå:t ’skott’) (Ivars 1988:60ff.). 

De fornspråkliga diftongerna ei, au och ey har i Närpesdialekten inte mo-
noftongerats utan bevarats som äi, öi och öu. Dessa förekommer t.ex. i orden 
stäin, häit, läit – höie, röik – bröut, sköut (’sten’, ’het’, ’leta’ – ’höet’, ’rök’ – 
’bröt’, ’sköt’). Diftongen äi är enligt Ivars bevarad i samma utsträckning som 
den var under Freudenthals tid. Vad gäller de gamla dialektorden kan ingen 
riksspråklig påverkan skönjas. De nya ord som kommer in anpassas, nyheter 
blir t.ex. nyhäitär. Det finns dock undantag. Ord som innehåller ordet hem, 
t.ex. daghem, uttalas inte /häim/ som kunde förväntas, utan i enlighet med 
det standardsvenska uttalet (Ivars 1988:81f.). 

Diftongen öi är också den väl bevarad i de gamla dialektorden, t.ex. gröit 
’gröt’ och döij ’dö’, samt i många ortnamn, som t.ex. Kasköijen ’Kaskö’ och 
Öimåsan ’Ömossa’. År 1878 förutspådde Freudenthal att denna diftong 
skulle utjämnas, men detta har således inte skett. Precis som med diftongen 
au så anpassas nya ord som kommit in i dialekten, detta gäller t.ex. sam-
mansatta ord med efterleden -skötare och -sköterska, /sju:ksjtjöitar/ ’sjuk-
skötare’ (Ivars 1988:82ff.).  

Diftongen öu monoftongeras i modern Närpesdialekt ofta till ett långt öp-
pet ö. Denna utveckling gäller dock enligt Ivars inte hela kommunen utan 
endast vissa byar. Denna diftong är vanlig i preteritumformerna av vissa 
verb, t.ex. bjöud>bjö:d, fröus>frö:s (Ivars 1988:83f.). 

Den initiala konsonantförbindelsen kv- från det fornspråkliga hv- finns 
kvar i Närpesdialekten medan standardsvenskan har endast v-. Töjby och 
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Pörtom ansluter sig i detta fall till standardsvenskan. Förbindelsen kv- före-
kommer i en rad mycket vanliga ord, t.ex. frågeorden kva (vad?), kvadan 
(varifrån?), kvafö/kvafyö (varför?), samt andra ord som t.ex. kvi:t (vit), 
kvarv (varv), kvess (vässa) och kvi:l (vila) (Ivars 1988:108ff.). Konsonant-
förbindelsen kv- är ett av de särdrag som icke-talare av dialekten lättast läg-
ger märke till.  

I Närpesdialekten har uttalet av konsonantförbindelserna sk-, skj- och stj- 
inte blivit ett sj-ljud som i standardsvenskan, utan istället har det äldre utta-
let sjtj bevarats. I gamla dialektord lever detta uttal kvar i samma omfattning 
som det gjorde när Freudenthal skrev sin avhandling, men nya ord som 
kommer in i dialekten anpassas inte alltid till detta uttal. I nedanstående 
tabell ges exempel på ord med sjtj-uttal samt ord som inte anpassats utan 
uttalas med sje-ljud (Ivars 1988:115). 

Tabell 5. Exempel på ord innehållande sjtj-ljudet i Närpesdialekten 

Sjtj-uttal 

dialekt 

 

standardsvenska 

Sj-uttal 

dialekt 

 

standardsvenska 

sjtji:d skida sjikklig skicklig 

sjtjuss skjutsa sjö:n skön 

sjtjiel stjäla sjö:rdetrösk skördetröska 

sjtju:t skjuta   

I min undersökning av sms-materialet kommer jag att titta närmare på föl-
jande ljud: vokalljuden äi, öi, ie och yö samt konsonantljuden tj/ttj, sj, sjtj, 
kv (av äldre hv), ld, tjockt l i förbindelsen rd, rn, rt och rs. Mer om dessa i 
kapitel 4. Kortstavigheten, som är mycket framträdande i dialekten, under-
söks av naturliga skäl inte eftersom den inte visar sig i skrift. 

2.2.3.1 Närpesdialekten idag 
Om dalmålen och Överkalixmålet är på stark tillbakagång (jfr 1.4.1 ovan) så 
befinner sig Närpesdialekten i rakt motsatt situation. I Närpes är dialekten i 
högsta grad levande och generellt kan man säga att de österbottniska dialek-
terna mår ganska bra (se t.ex. Wiik 2002:31). Av tradition har dialekten varit 
– och är än idag – stark i Närpes och har därmed också en hög status. När 
Ann-Marie Ivars (1988) beskrev Närpesdialekten på 1980-talet kunde hon 
konstatera att dialekttalandet då var ännu mer utbrett än några årtionden 
tidigare. Barbro Wiik diskuterar också detta i sin avhandling och menar att 
man till och med kan säga att ”dialekten upplever en blomstringstid i vissa 
delar av Österbotten” (2002:31). Anledningen till detta är att dialekten nu-
mera har fått utökade användningsområden och är gångbar och accepterad 
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inom fler domäner än tidigare. Förr var dialekten ett språk som enbart tala-
des i den privata sfären, med familj och vänner, men som inte ansågs lämp-
ligt i offentliga sammanhang, som t.ex. i kontakten med myndighetsperso-
ner, vid läkarbesök osv. 

Ett tecken på att dialekten står sig stark är det faktum att utbildnings-
nämnden i Närpes i början av år 2000 införde ”dialektförbud” på lektioner-
na i skolorna. Anledningen till detta beslut, får man anta, var att man kände 
att dialekten helt enkelt fick för mycket utrymme i skolorna och att eleverna 
inte förmåddes prata standardsvenska tillräckligt ofta och mycket. (Se av-
snitt 2.2.4.) 

Att dialekten fortfarande är stark innebär dock inte att den har kunnat stå 
emot den naturliga dialektutjämning som pågår. Precis som alla andra språk 
förändras naturligtvis Närpesdialekten, även om den fortfarande är mycket 
särpräglad och karaktäristisk. Hur långt dialektutjämningen har gått är svårt 
att säga men skillnaden mellan den lokala Närpesdialekten och standard-
svenskan är dock fortfarande väsentlig. Som jämförelse kan nämnas att Bar-
bro Wiik (2002:30) menar att en betydande dialektutjämning har skett i 
Korsholm, men hon påpekar samtidigt att Korsholm kan inta en särställning 
som förort till Vasa. I sitt arbete som lärare på Pedagogiska fakulteten vid 
Åbo Akademi i Vasa uppger Wiik sig också kunna se en stor språklig hetero-
genitet, ”hela spektret från standardsvenska till dialekt är representerat”, 
vilket tyder på att dialektutjämningen på sina håll verkar ha gått ganska 
långt (Wiik 2002:31).  

I artikeln ”Lokalt och regionalt i svenskan i Finland” diskuterar Ann-
Marie Ivars bland mycket annat dialektsituationen i Österbotten, ”där dia-
lekterna har sitt starkaste fäste i Finland” (Ivars 2003:60). Ivars menar att 
dialekterna i Österbotten rent av kan sägas vara på frammarsch i och med att 
dialekten har fått utökade domäner: man talar dialekt i fler situationer än 
vad som tidigare var accepterat, man skriver på dialekt i t.ex. chatt och sms, 
man sjunger, skriver dikter och spelar teater på dialekt. Trots detta förändras 
naturligtvis också dialekterna. Det Ivars reagerat mest på är den dialekt-
blandning som hon ser pågå på det lokala planet, i det tysta, som en följd av 
att det numera är vanligare än tidigare att man gifter sig med någon som 
talar en annan dialekt eller till och med någon som har finska som moders-
mål, att man i större utsträckning än tidigare pendlar till ett jobb i en annan 
kommun osv. (Ivars 2003:61). 

I Närpes används den lokala dialekten i de flesta vardagliga situationer, 
inte bara med familj och vänner utan även på jobbet, i affärerna, på apote-
ket/posten/hälsocentralen etc., medan en utjämnad varietet, eller standard-
svenska, används om behov uppstår och situationen så kräver, t.ex. i samtal 
med icke-dialekttalande personer. Ivars uppskattade i slutet av 1980-talet att 
ca 90 % av kommunens invånare med svenska som modersmål hade dialek-
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ten som förstaspråk. Övriga svensktalande är främst inflyttade som istället 
för dialekten har standardsvenska som förstaspråk (Ivars 1988:29f.).  

2.2.4 Dialekten i skolan 
En stor del av de finlandssvenska skolbarnen har dialekten som sitt mo-
dersmål och deras språkliga skolsituation har ofta uppmärksammats och 
debatterats både i medierna och inom språkforskningen. För ett barn som 
ända upp till skolstart enbart har talat sin dialekt kan det bli något av en 
krock, eller kanske till och med chock, när barnet börjar skolan och uppma-
nas (i vissa fall har det säkert hänt att barnet till och med tvingats) prata 
standardsvenska, vilket – som Bengt Loman och Anita Schybergson säger – 
”både av sociala och rent språkliga skäl kan uppfattas som ett främmande 
språk för barnet” (1981:119). Tidigare var skolan starkt förknippad med 
standardsvenska, men numera har dialekten, som ett resultat av utvidgning-
en av dialektens domän, även fått tillträde till skolans område. I de lägre 
klasserna är det standardsvenska som gäller på lektionstid medan detta i 
högstadiet och speciellt på gymnasiet inte efterhålls särskilt hårt.  

Två studier på svenskspråkigt område som är starkt förknippade med dia-
lekten i skolan är Tore Österbergs Bilingualism and the first school langu-
age (1961) och Sven O. Hultgrens Skola i dialektal miljö (1983). Österberg 
genomförde skolåret 1956–57 ett dialektexperiment i samtliga förstaklasser i 
Pitebygden där han lät hälften av det 350 förstaklassarna inleda sina första 
10 veckor på terminen med att undervisas på pitemål. Hans hypotes var 
denna:  

The mother tongue, i.e. the spontaneously chosen speech language, should without 
doubt be the best medium for satisfying the child’s need of identification and for 
teaching the child. It provides solid knowledge. It is meaningful and fairly automatised 
(Österberg 1961:52). 

När barnens framsteg senare testades visade resultatet av experimentet att 
de barn som fått inleda sin skolgång på dialekt på så gott som alla områden 
nådde bättre resultat än den grupp barn som undervisats på riksspråket 
(Österberg 1961:135f.). 

År 1983 kom Sven O. Hultgrens avhandling Skola i dialektal miljö, vars 
syfte var att bl.a. undersöka ”relationerna mellan dialekt och standardspråk i 
skolans värld: de dialekttalande elevernas eventuella skolproblem och lärar-
nas attityder till dialekter och dialektbruk” (Hultgren 1983:15). Resultaten av 
hans undersökning visar att kollisionen mellan dialekt och standardsvenska 
är tydligast i skolan. De barn som talade eller skrev dialekt blev tillrättavi-
sade av läraren vilket fick till följd att många elever undvek att använda dia-
lekten i skolsituationer. Ett stort antal lärare såg dock fördelar med att låta 
barnen använda dialekt. De lärare som själva inte talade eller förstod dialek-
ten, inte hade någon anknytning till den etc., ansåg att dialekten var ett hin-
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der i undervisningen och att elever som talade dialekt var sämre i ämnet 
svenska än de som inte talade dialekt. De flesta elever ansåg dock inte att 
dialekten var ett hinder för dem i skolan (Hultgren 1983:185). 

I den nuvarande Läroplanen för den grundläggande utbildningen i När-
pes stad, gällande undervisningen i modersmålet, står att eleverna i årskurs 
1 ska bekanta sig med standardsvenska medan de i årskurs 2 ska utveckla 
det. I andra årskursen används en veckotimme till att ”förstärka muntliga 
färdigheter och utveckla standardspråket”. Från och med årskurs 3 förväntas 
eleverna enligt läroplanen använda standardsvenska. I avsnittet gällande 
högstadiet står att eleven förväntas använda sig av standardsvenska i både 
tal och skrift. I kriterierna för slutbedömning i högstadiet står också att läsa 
att ett krav för att eleven ska få betyget 819 är att han/hon ”känner till de 
viktigaste skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk, är medveten om pri-
vatspråkets möjligheter och begränsningar och kan förändra sitt språkbruk 
beroende på situationen och mediet”, där jag tolkar privatspråket som dia-
lekt. 

I Läroplan för gymnasiet nämns inget specifikt om vare sig dialekten eller 
standardsvenskan, däremot är ett av målen för undervisningen att ”bli allt 
säkrare då det gäller att behärska normer för det talade och skrivna språket 
och förstå avsikten med språkvården både ur ett samhälleligt perspektiv och 
för sitt eget språkbruk”. 

Barbro Wiik (1997) har undersökt synen på dialekt i 1994 års finländska 
läroplan. Wiik anser för sin del att ”läroplanen uttrycker en för finlands-
svenska förhållanden generös attityd gentemot språklig variation” (Wiik 
1997:337). Vikten av respekt för dialekterna betonas, men vilket utrymme 
dialekterna ska få i modersmålsundervisningen diskuteras däremot inte alls. 
Wiik menar att det kan finnas en viss rädsla för att ta upp och behandla dia-
lekterna i undervisningen eftersom många lärare befarar att standardsvens-
kan på detta sätt tappar mark.  

Att undervisa elever som har en dialekt som modersmål är en inte så enkel 
balansgång mellan att uppmuntra eleverna till att utveckla sin standard-
svenska så att de kan känna sig bekväma med och säkra i den och att samti-
digt låta modersmålet utvecklas, dvs. dialekten. Eftersom språket är så in-
timt förknippat med en individs identitet (se avsnitt 1.3.2) är det av största 
vikt att eleverna när de kommer till skolan inte ges uppfattningen att dialek-
ten skulle vara ett dåligt språk. Att säga att dialekten inte duger blir i för-
längningen att säga att eleverna som talar dialekten inte duger, vilket i värsta 
fall får förödande konsekvenser för barnets självbild och självkänsla.  

Rent teoretiskt är det möjligt att åstadkomma bidialektism hos eleverna, 
men i en bygd som Närpes där dialekten är stark och, av naturliga skäl, utgör 
en betydande del av invånarnas identitet, både individuellt och som grupp, 

                                                             
19 Betygsskalan är sjugradig, 4–10, där betyget 4 är underkänt och 10 är högsta betyg. 
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är det i praktiken inte så enkelt. Ytterligare en bidragande orsak till att bidia-
lektism sällan förekommer är att de flesta av eleverna, förutom när de har 
lektioner i skolan, sällan hör standardsvenska talas i sin omgivning och såle-
des ges mycket få tillfällen att öva sin standardsvenska i naturliga situation-
er.  

I Närpes tog utbildningsnämnden som redan nämnts i januari 2000 be-
slutet att kräva ”av skolornas elever och lärare att de uttrycker sig på hög-
svenska under lektionstid”. När beslutet togs blev uppmärksamheten i 
massmedierna stor. Beslutet gäller fortfarande, och enligt den nuvarande 
skoldirektören Åsa Snickars har ingen utvärdering gjorts eftersom själva 
beslutet inte var radikalt i sig eller kräver en utvärdering (mejlkontakt 2007-
03-14). Skoldirektören menar att beslutet är ”en naturlig del av vår vardag 
inom utbildningen i Finland”. I praktiken innebar beslutet troligtvis att nå-
got som tidigare varit en oskriven regel nu kom i tryck.  

Anna-Lena Østern reagerade starkt mot detta beslut. I en artikel om bli-
vande lärares språkliga och kulturella identitet (2000) kommenterar hon det 
hela på följande sätt:  

I Närpes har införts dialektförbud under lektionstid. Förutom att ett förbud väcker 
motstånd, kan förbudet också tolkas som ett uttryck för självförakt och underkän-
nande av dialekten som god svenska. Dialekt är god svenska och förtjänar inte förbud. 
Däremot kan dialekt och standardsvenska speglas mot varandra och standardsvens-
kan införas som ett gemensamt projekt, som en språkkod som eleverna tillägnar sig i 
tillägg till den svenska dialektala språkkod de redan har djup kunskap om. De dialekt-
talande eleverna har i allmänhet inte svårigheter med att skriva på standardsvenska. 
Det är möjligt att utvidga färdigheten i standardsvenska utgående från skrivna texter 
(Østern 2000:221). 

Att standardsvenskan måste få utrymme i skolan är förmodligen självklart 
för alla, däremot kan man diskutera hur detta utrymme ska beredas. 

Nils-Erik Nilsson och Björn Bihl startade tillsammans ett projekt där ele-
ver i årskurs nio i värmländska Sunne fått träna på att uttrycka sig skriftligt 
på ”sitt eget språk”, dvs. dialekt. Eleverna fick dels skriva helt egna texter på 
dialekt, dels transponera/översätta en text skriven på standardsvenska till 
dialekt. I arbetet med texterna fick eleverna skapa sig ett skriftspråk för sin 
dialekt, samtidigt som de, som en naturlig konsekvens av detta, blev tvungna 
att – i positiv bemärkelse – reflektera över den egna dialektens särdrag och 
se dialekten i kontrast till standardsvenskan. I artikeln ”Låt eleverna under-
söka sitt eget språk” ger Nils-Erik Nilsson exempel på vilka problem eleverna 
fick ta ställning till och hur arbetet med texterna ”tvingade” dem att reflek-
tera över det egna språket (Nilsson 2005). Stavningsregler, ordgränser, vo-
kallängd, böjningsformer är några av de språkliga företeelser som kom upp 
till diskussion. Detta är problem som mina informanter, medvetet eller 
omedvetet, också brottas med i sitt skrivande på dialekt.  
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2.2.5 Dialektalt skrivande i Österbotten 
Att skriva på dialekt är inte något nytt. Både i svensk och finlandssvensk 
skönlitteratur har författare använt sig av dialekt, i större och mindre ut-
sträckning, t.o.m. så tidigt som på 1600-talet. Denna landsmålslitteratur, 
även kallad dialektlitteratur eller dialektdiktning, var skriven helt eller del-
vis på dialekt och hit räknas sådan litteratur som är skriven på starkt dialek-
talt färgat standardsvenska eller standardsvenska med längre dialoger 
skrivna på dialekt. De tidigaste exemplen på landsmålslitteratur på svenskt 
område är några bondescener där karaktärerna talar dalmål i Andreas Prytz’ 
skoldramer ”En lustigh Comoedia om … Gustaff then första” som uppfördes i 
Uppsala 1621. Till en början användes dialekten i komiskt syfte, men redan i 
mitten av 1600-talet användes dialekt för att framföra ett socialt budskap 
(Edlund, www.ne.se).  

En annan form av dialektdiktning som blev vanlig i slutet på 1600-talet 
var tillfällighetsdikter, t.ex. bröllopsdikter. Den tidigast kända bröllopsdikten 
är från 1668 och är skriven på dalmål av S. P. Elfving. Bröllopsdiktningen 
avtog under 1700-talet men fortlevde längre i bl.a. Skåne och Bohuslän. En 
av dem som är mest känd för att skriva bröllopsdikter på dialekt var A. J. 
Kröger som skrev sina dikter på göingemål (Vide 1964). 

Intresset för att skriva på dialekt ökade igen under 1800-talet, precis som 
intresset för dialekter och dialektforskning över huvud taget. Under denna 
period var författare som F. A. Dahlgren, Gustaf Fröding och August Bonde-
son verksamma. Dahlgren utgav 1875 Viser på varmlanske tongmåle, vilken 
följdes av flera andra. Frödings Räggler å paschaser (1895) skrevs på värm-
ländska och Bondeson skrev dialektböcker på halländska. En annan förfat-
tare vars litteratur är typisk för denna tid var Jeremias i Tröstlösa som skrev 
dikter på närkesdialekt (Edlund, www.ne.se). 

På 1900-talet består landsmålslitteraturen främst av kortare avsnitt och 
dialoger och repliker. Några författare som kan nämnas är Daniel Rydsjö och 
Nils Ludvik Olsson som skrev på skånska, Albert Engström som skrev på 
roslagsmål, Elin Wägner och Vilhelm Moberg som skrev på småländska. 
Under andra hälften av 1900-talet använde sig de västerbottniska författarna 
Sara Lidman och Torgny Lindgren ofta av dialekt i sina verk, diktarna Birger 
Norman och Nicke Sjödin från Ångermanland likaså (Edlund, www.ne.se). 
Sara Lidman skrev först dialogerna i sina romaner på rent Jörnsmål för att 
därefter översätta dem till en mer riksspråksnära form. Hon kompromissar 
ofta och väljer en mer utjämnad regional dialekt (Westerberg 2005). Att det 
inte var så lätt att återge dialekten i skrift vittnar författaren Birger Vikström 
om:  

Att verkligen återge jörnsdialekten så som den talas är alltså omöjligt, åtminstone så 
länge man bara har ett alfabet att tillgå. Därmed är också sagt att för en läsare, som 
inte är född i norra Västerbotten, går obevekligt en del förlorat av de djupa stämnings-
värden, som finns i Sara Lidmans prosa. Sydlänningen ska aldrig, som en västerbott-
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ning hemma eller i förskingringen, kunna inom sig uttala orden på rätt sätt, kunna 
smaka på hela deras sälta eller njuta av den ökade färg och musik, som själva uttalet 
ger dem (Vikström 1956). 

På finlandssvenskt område skrev Karl Tavaststjerna redan under 1800-talet 
romanen Barndomsvänner (1886) där han strävade efter att närma sig var-
dagsspråket. Enligt kritikerna gick han dock för långt och hans manuskript 
fick därefter undergå en grundlig språkgranskning. Hans samtida kollega 
Jac. Ahrenberg gjorde även han ett försök att återge verkligheten i sin pro-
sastil, men fick likaledes hård kritik. Däremot började han utnyttja bl.a. ka-
relska dialektord för att färga sina texter (se Loman 1980:121f.). 

En av de första författarna på finlandssvenskt område som skrev uteslu-
tande på dialekt var A. J. Nygren från Kvevlax, Österbotten. 1889 kom hans 
samling Byyrallor. Humoristiska historier på österbottniskt bygdemål, 
vilken senare följdes av Byyrallor II (1890) och III (1892). Nygren gjorde 
också försök att nå en större läsekrets men ingen av hans böcker nådde lika 
stor framgång som Byyrallor I–III. Nygren var helt självlärd och hans motto 
var ”skriv som du hör” och således följde han inte heller några av standard-
svenskans ortografiregler. Han undvek att använda specialtecken, det enda 
han tillät sig var ett kursiverat l som representerade det kakuminala l-ljudet 
(tjockt l) (Loman 1980:133). Nygrens byrallor kom i nytryck 1995, då med 
titeln Byyrallor och folklivsskildringar.  

Nygrens främste efterföljare blev Josefina Bengts från Pernå i östra Ny-
land. Bengts skrev på både standardsvenska och dialekt. I sina verk var det 
vanligt att hon skrev texten på standardsvenska och återgav replikerna på 
Pernå-dialekt, så t.ex. i hennes mest kända verk Fäderna (1921) (Loman 
1980:134).  

Författaren och språkvetaren Lars Huldén har sina rötter i Munsala och 
1977 gav han ut diktsamlingen Heim/Hem, som är skriven på Munsaladia-
lekt och standardsvenska. Han har också översatt julevangeliet till Mun-
saladialekt. I uppsatsen ”Hur jag översatte julevangeliet till mitt modersmål” 
(2000), beskriver Huldén sina vedermödor med att hitta ett sätt att återge 
den genuina dialekten i skrift, men också problemet med att hitta rätt stil-
nivå vid översättningar från standardsvenska till dialekt. År 2010 utgav 
Huldén ytterligare en diktsamling på dialekt, To å ja, vi boåda. Du och jag, 
vi båda (Huldén 2010). I denna bok ingår även en kort handledning i kons-
ten att skriva på dialekt. 

Bruket att dikta och skriva texter på dialekt har fortsatt fram till våra da-
gar, speciellt traditionen att skriva byrallor, humoristiska bygdeberättelser 
på dialekt, har hållit sig stark. De författare som gett sig på att skriva på dia-
lekt har för det mesta hållit sig till vårt vanliga latinska alfabet och undvikit 
att använda specialtecken. Texterna som dialektrockarna Lasse Eriksson och 
Anders Teir skrev under 1980-talet samt de små korta verser av signaturen 
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Tryson som publiceras i lokaltidningen är några av de alster som torde vara 
mest kända för närpesborna. År 2008 utgav också Eriksson och Teir en hu-
moristisk handbok i Närpesdialekt: Kva säir di. En bok åp närpes fö ti jälp 
ut helsingfåscharen å sombäl ar (2008). Tidigare gav lokaltidningen Syd-
Österbotten ett par gånger om året ut en dialektbilaga i vilken allt var helt 
och hållet skrivet på dialekt, allt från annonser till artiklar. Tyvärr publiceras 
denna bilaga inte längre. 

Att Närpesungdomarna idag skriver på dialekt skiljer sig dock från tidi-
gare dialektskrivande i Närpes på en väsentlig punkt. Tidigare skrev man i 
det närmaste med syftet att bevara dialekten för eftervärlden (dialektrocken 
undantagen) – dialekten uppbar strängt taget en symbolfunktion (jfr Ed-
wards 1985) – medan ungdomarnas skrivande idag är ett funktionellt skri-
vande – man använder skriftspråket som en del av sin vardag och för att 
man har användning för det. Man har gjort det till sitt eget skriftspråk.  

Att skriva på dialekt är sannolikt ett fenomen som är förekommande i de 
flesta finlandssvenska dialekter men det är svårt att veta exakt hur utbrett 
det är. Tre exempel är rockbanden 1G3B (Närpes), Nektor (Närpes) och Triio 
peeråsetsi (Kronoby) vars sångtexter är helt på dialekt. Ett annat exempel är 
ungdomssajten Berusad.org, där inlägg på dialekt förekommer både i dag-
böcker, forumdiskussioner och chattar. I artikeln ”Standardspråk, dialekter 
och populärmusik i ett senmodernt Svenskfinland” (2011) diskuterar Jan-
Ola Östman hur ”dialekter och dialektala särdrag återges i offentligheten av 
andra än språkvetare”. Som material har han använt publicerade sångtexter 
på svenska dialekter i Finland och den förändring som texter av denna typ 
har genomgått. Första stadiet kallar Östman för traditionell dialektskrift, 
andra stadiet benämns utjämning medan det tredje har fått benämningen 
regionalisering. Traditionell dialektskrift fokuserade på att återge en så ge-
nuin dialekt som möjligt, gärna med ljud som är ovanliga i standardsvenskan 
och därför stack ut. Utjämningen karaktäriseras av det som kallas läsdialekt 
(från eng. ’eye dialect’), vilket innebär att endast sådana särdrag i dialekten 
som skiljer sig från standardspråket markeras i texten. Det sista stadiet, re-
gionalisering, menar Östman liknar den traditionella dialektskriften till stora 
delar, men ”nu lyfts dialekten fram som ett acceptabelt uttryckssätt, för att 
ge uttryck för en allt starkare självkänsla och självironi” (Östman 2011:363). 
Här tar man inte heller så stor hänsyn till stavning, istället utgår man ifrån 
hur det låter. Östman menar att dialekttexterna är en identitetsskapande 
faktor som stärker ett ”vi” och som både ger dialekttalarna något att känna 
stolthet över och i egenskap av modersmål ger minoritetsgruppen dialektta-
lare det han kallar ”Dialect power”, dialektmakt.  

Även i Norge, där dialekterna också har en stark position, skriver ungdo-
marna på dialekt i sms. Berit Skog (2007) och Stian Hårstad (2008) har 
båda undersökt norska ungdomars användning av dialekt i skriftpraktiken i 
sms. Skog har kunnat visa att skrivandet på dialekt i sms bland ungdomar är 
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utbrett och att fler flickor än pojkar skriver sms på dialekt. Möjliga orsaker 
till att ungdomarna väljer att skriva dialekt framför nynorska eller bokmål 
menar hon är att ungdomarna använder detta skrivande som en social mar-
kör (ungdomar mot vuxna) och att det därmed fungerar som en identitets-
handling. Att skriva på dialekt gör meddelandena personligare (Skog 
2007:62ff.). Hårstad har i sin undersökning kunnat se att dialekten används 
eftersom skriftpraktiken sms anses vara för privat för att använda den mer 
formella standardvarieteten (Hårstad 2008:418).  

2.3 Sammanfattning 
Många dialekter går idag ett ovisst öde till mötes. De allra flesta sveri-
gesvenska dialekter är på tillbakagång, också i av tradition starka dialektom-
råden som t.ex. dalmålsområdet och Överkalix. Inställningen till dialekterna 
är dock numera i många fall övervägande positiv och en hel del görs för att 
försöka bevara dem och hålla dem levande. I Svenskfinland är dialekternas 
ställning fortfarande stark och istället för att försvinna finns flera exempel på 
att de istället erövrar nya domäner.  

Dahlstedt (1978) delar in språket i fyra olika normnivåer, baserade på 
geografisk räckvidd, social innebörd i storsamhället samt spontan förståelig-
het för riksspråkstalare. De fyra normnivåerna benämner han neutralt riks-
språk, regionalt riksspråk, utjämnad dialekt och genuin dialekt. Elert 
(1994:216) väljer istället en tredelad indelning med standardspråksvariete-
ter, lokala standardspråksvarieteter och genuina dialekter. Dessa båda sys-
tem är dock bäst tillämpliga på sverigesvenskt område. Ivars (1996) har för 
Svenskfinland också gjort en tredelad indelning där hon förespråkar riks-
språk, utjämnad dialekt/stadsmål och lokal dialekt. 

Att definiera begreppet dialekt är dock inte så enkelt och det råder heller 
ingen enighet om hur detta ska låta sig göras. En dialekt kan t.ex. definieras 
utifrån geografisk spridning, grammatik, ordförråd och hur förståelig den är 
för icke-dialekttalare, men uppfattningarna är många och diskussionen fort-
går.  

Om man talar en dialekt och samtidigt kan tala standardsvenska, må-
hända med lokal färgning, kan man sägas vara bidialektal, något alla mina 
informanter således är. Dialekten är en viktig identitetsmanifestation som 
inte bara är viktig för dem som bor på orten utan även för utflyttade, något 
som bl.a. Ivars kunnat visa i sin undersökning om utflyttade närpesbor i 
Eskilstuna-trakten. Ett tydligt bevis på att dialekten är viktig för mina infor-
manter är att de skriver på dialekt. Till skillnad från tidigare skrivande på 
dialekt, där huvudsyftet till stor del var att bevara dialekten för eftervärlden 
och som mest var av symbolisk karaktär, är dessa ungdomars skrivande 
funktionellt. Deras dialektskrivande är en del av det vardagliga skriftbruket. 

Dialekten i skolan är en fråga som alltid engagerar. Studier som gjorts vi-
sar att barn som har en dialekt som modersmål kan utveckla sina läs- och 
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skrivfärdigheter snabbare om de undervisas på dialekt. Detta är inget som 
praktiseras i skolorna i Närpes, men enligt läroplanen kräver man inte heller 
av barnen att de ska använda standardssvenska förrän i årskurs 3. I januari 
2000 tog dock utbildningsnämnden beslutet att kräva ”av skolornas elever 
och lärare att de uttrycker sig på högsvenska under lektionstid”, något som 
fick stor uppmärksamhet. 
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KAPITEL 3  

Ungdomarnas skrivande på dialekt 

I detta kapitel återges och analyseras det som informanterna själva berättar 
om hur de ser på sitt skrivande på dialekt, och deras åsikter och attityder till 
dialekten i allmänhet och skrivandet i synnerhet ventileras dessutom. Frågor 
som besvaras är bl.a.: Vilken betydelse har dialekten som skriftspråk för 
denna grupp ungdomar? Vilken roll spelar dialekten, som skriftspråk i all-
mänhet och i olika skriftpraktiker i synnerhet, för ungdomarnas identitet och 
identitetsskapande? Av vilka anledningar väljer de att skriva på dialekt trots 
att de redan har ett väl fungerande skriftspråk? Hur anser de själva att de går 
till väga när de skriver på dialekt, dvs. hur säger de att de gör? Vilka normer 
och konventioner anser de sig följa, och i vilka skriftpraktiker används dia-
lekten? 

Jag undersöker specifikt en enskild skriftpraktik, sms. Detta innebär na-
turligtvis inte att dialektskrivandet inte förekommer i andra skriftpraktiker, 
men många av de skriftpraktiker jag här kommer att närma mig är sådana 
där dialektskrivandet inte är så utbrett. I detta kapitel görs ett försök att 
ringa in informanternas olika skriftliga aktiviteter och att se på i vilka skrift-
praktiker skrivande på dialekt förekommer.  

I kapitlet redovisas resultatet i ett flertal tabeller. Vid två tillfällen (Tabell 
6 och Tabell 19) väljer jag att redovisa resultatet för de två olika skolorna, 
dvs. det teoretiskt inriktade gymnasiet och yrkesskolan med praktisk inrikt-
ning samt pojkar resp. flickor i separata kolumner medan jag vid ett tillfälle 
skiljer på flickor och pojkar (Tabell 18). I övriga tabeller behandlas infor-
manterna som en enda grupp. I min ursprungliga hypotes förmodade jag, 
som redan ovan (s. 19) framhållits, att skillnaderna mellan könen och sko-
lorna skulle vara betydligt mer betydande än vad de i slutändan visade sig 
vara. De uteblivna förväntade resultaten är naturligtvis i sig ett resultat som 
är värt att framhålla, men i just dessa tre fall är skillnader relaterade till vari-
ablerna skola och kön intressanta. 

Som underlag för detta kapitel används huvudenkäten med de 31 infor-
manterna samt intervjuerna (se avsnitt 1.4.1 resp. 1.4.3). Tyngdpunkten lig-
ger dock på enkäterna i och med att det visat sig att intervjumaterialet främst 
bekräftar det som redan kommer fram i enkäterna. Om inget annat sägs 
bygger texten på enkätmaterialet. Enkätundersökningen genomfördes under 
senvåren 2006 (se Tabell 1). 
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Kapitlet inleds med en genomgång av hur skrivandet på dialekt började 
och vilka anledningar till detta informanterna uppger. Därefter presenteras 
och redovisas elva olika skriftpraktiker och i vilken utsträckning dialekt an-
vänds i dessa skriftpraktiker bland informanterna. Därpå följande avsnitt 
behandlar hur informanterna skriver, normer och konventioner, vilket följs 
av två avsnitt om skrivandet och framtiden resp. föräldrarnas skrivande och 
informanternas åsikter om detta. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
diskussion.  

3.1 Skrivandet på dialekt – hur det började och varför 
I enkäten ställdes först frågan om informanten över huvud taget någon gång 
skriver på dialekt. Om informanten svarade jakande på denna fråga, vilket 
samtliga informanter gjorde, fick han/hon också svara på följdfrågorna ”Hur 
gammal var du när du började skriva på dialekt?” samt ”I vilket samman-
hang började du först skriva på dialekt?”.  

Flera av informanterna tvekar om när de började skriva på dialekt. Några 
av dem säger rakt ut att de inte vet, medan andra gör en uppskattning av i 
vilken ålder de började. David G menar att han har skrivit på dialekt i princip 
lika länge som han har kunnat skriva över huvud taget: ”nästan från jag bör-
jade skriva”, säger han. Simon V och Martin V säger att de har skrivit på 
dialekt sedan 6–7-årsåldern och ytterligare ett par andra informanter kan 
inte nämna någon bestämd ålder men menar också de att de började redan 
någon gång i lågstadiet. En genomsnittlig ålder är svår att ange, men de 
flesta anser sig ha börjat skriva på dialekt någonstans mellan 10 och 14 års 
ålder.  

Trots att informanterna har svårt att minnas när de började skriva på dia-
lekt är dock många relativt säkra på i vilket sammanhang detta skedde. Hälf-
ten av informanterna nämner, utan att närmare reflektera kring detta, att det 
skedde i samband med att de fick (sin första) mobiltelefon eller i samband 
med att de började skicka sms. Tre andra informanter preciserar närmare. 
Catrin G menar att hon började skriva e-post och sms på dialekt samtidigt, 
medan Natalie G säger att hon först började chatta på dialekt och först däref-
ter skriva sms. Louise G nämner såväl sms som mail och chatt. Johanna G 
anser att e-postmeddelanden på dialekt i hennes fall var det som kom först: 
”Då jag började skriva mejl, tror jag!”. 

Alla dessa tre skriftpraktiker – sms, chatt och e-post – tillhör vad som 
brukar kallas det nya skrivandet (se avsnitt 1.3.1). Detta nya skrivande är en 
mellanform mellan tal och skrift, ett talspråk i skrift, och brukar karaktärise-
ras som dialogiskt, spontant och ofta flyktigt (se avsnitt 1.3.1).  

Att informanterna i undersökningen har dialekten som modersmål är en 
logisk förklaring till att det är i just i dessa vardagliga skriftpraktiker de flesta 
av informanterna menar att den skrivna dialekten först dök upp. Det är dock 
inte fallet för alla. Mikaela V och Camilla V nämner skolan som det sam-
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manhang där de första gången skrev på dialekt: ”Det var nog i lågstadiet i 
någon uppgift” (Mikaela V) och ”I skolan och så” (Camilla V). Detta är något 
oväntat eftersom skolans arena knappast uppmuntrar eleverna att skriva på 
dialekt utan istället understryker vikten av att kunna skriva och prata stan-
dardsvenska,20 vilket också är en självklarhet att skolan lär ut. Fyra infor-
manter (Cecilia V, Peter V, Sebastian V, Viktor G) nämner lappar – lappar till 
föräldrarna, till kompisar i klassen eller kom ihåg-lappar till sig själva – som 
den första skriftpraktiken på dialekt, medan endast Simon V tror att det kan 
ha varit brev. Annika V nämner inget speciellt sammanhang men menar att 
hon började skriva på dialekt för att ”kompisarna gjorde det”. 

Att välja att skriva på dialekt när man redan har ett fullgott skriftspråk, 
som dessutom används av alla i det samhälle man lever i, tyder på att det 
finns starka skäl för detta nya skrivande. Informanterna anger en mängd 
olika anledningar till att de väljer att skriva på dialekt och uppger olika för-
delar med detta. Gemensamt för många av svaren är dock att man menar att 
det känns naturligt, underförstått eftersom dialekten är modersmålet, vilket 
vi får exempel på i Natalie G:s svar: ”Fördelarna är att det blir mer vardag-
ligt, ’naturligt’. Jag skriver dialekt för att andra gör det... Det går av farten...”. 
Precis som Natalie G påpekar också andra att de väljer att skriva på dialekt 
med motiveringen att det är deras eget språk, deras modersmål som de talar 
sinsemellan, och att det därför också känns logiskt och naturligt för dem att 
även använda det i skrift, trots att dialekten som skriftspråk inte är standar-
diserad. Detta kan vi bl.a. se hos Elin G som säger: ”Ofta är det en kortare 
väg. Man skriver på samma språk som man pratar med varandra, det känns 
naturligare”.  

Några av informanterna menar att de känner sig mer hemma i dialekten 
och att de har lättare att uttrycka sig och hitta de rätta orden om de skriver 
på dialekt än om de skriver på standardsvenska, vilket naturligtvis hänger 
ihop med att dialekten är informanternas modersmål. Detta framkommer till 
exempel hos Markus G och Johanna G: 

Man kan skriva ner det man vill ha sagt omedelbart utan att översätta från dialekt till 
skriftspråk (Markus G) 

Det känns mera familjärt och naturligt, t.ex. då man skriver sms åt en kompis. Ibland 
kan jag göra mig bättre förstådd på dialekt, vissa ord förklarar bättre vad man menar 
t.ex. läidon [less] (Johanna G) 

Alla argument så här långt handlar om att dialekten är informanternas mo-
dersmål, deras första språk, och att det därför är ett naturligt steg för dem att 
gå från talad till skriven dialekt. Det finns dock en grupp informanter som 

                                                             
20 Att skolan framhåller vikten av att eleverna lär sig standardsvenska märks inte minst på att utbildnings-
nämnden i Närpes i början av år 2000 tog beslut om att enbart standardsvenska ska talas på lektionerna i 
skolorna, se ovan avsnitt 2.2.4. 
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istället för att fokusera på vad dialekten känslo- och identitetsmässigt bety-
der för dem pekar på de praktiska fördelarna med att skriva på dialekt, näm-
ligen att det är enkelt och snabbt och att man inte behöver fundera så mycket 
på stavningen. Dessa åsikter åskådliggörs bl.a. av David G och Annika V:  

Det är enkelt och går snabbt, finns varken rätt eller fel i stavningen (David G) 

Det går fortare, så om man inte riktigt vet hur man ska skriva ordet så skriver man lite 
hur som helst (Annika V) 

En annan grupp informanter skriver på dialekt relativt oreflekterat, dvs. de 
gör det ”för att alla andra gör det”, vilket innebär att det är ett förväntat be-
teende, eller för att de en gång började och numera gör det av gammal vana 
utan att tänka särskilt mycket på varför de fortsätter. Denna grupp kan ex-
emplifieras med följande svar: 

Alla andra gör det… kan verka skumt ifall man själv då inte gör det åt närpesbor (Lou-
ise G) 

Man började skriva på dialekt för att det ”hörde till” och sedan fortsatte jag automa-
tiskt. Har dock börjat övergå mer och mer till högsvenska för att det är enklare (Mia G) 

He je nu bare in ritual, he var nu bare ti skriv sålis (Isak V) 

Utöver informanterna ovan sätter tre informanter fokus på förståelse, att det 
är lätt att förstå dialekten. Camilla V utgår ifrån sig själv när hon säger ”Man 
fattar vad kompisen menar” medan Mattias V och Mikaela V lägger förståel-
sen hos vännerna, dvs. mottagarna: ”Ett enkelt språk som kompisar förstår” 
(Mattias V) och ”För att alla mina vänner förstår och att det är roligt så man 
inte glömmer bort det” (Mikaela V). Tina G menar istället att skrivandet på 
dialekt skapar en gemenskap mellan ungdomarna, ”en viss samhörighet 
finns vid skrivande av dialekt”, medan Anton G säger att valet att skriva på 
dialekt ”ger personlighet i det man skriver”. Kristoffer V konstaterar kort och 
gott att ”He je räidit”, något som på standardsvenska närmast skulle motsva-
ras av ”det är rejält”. 

3.2 Skriftpraktiker på dialekt och standardsvenska 
I enkäten ombads informanterna att med ett kryss markera vilka av de upp-
räknade skriftpraktikerna som de brukar använda sig av. Frågan som ställ-
des var ”Vad av följande saker brukar du göra?” och alternativen som gavs 
var sms, e-post, brev, dagbok, chatt på nätet, vykort, inköpslistor, kom ihåg-
lappar, lappar till föräldrar resp. kompisar. Resultatet visas i Tabell 6 och 
uppställningen i tabellen är gjord utifrån frekvens. I tabellen kan också utlä-
sas vilka av dessa skriftpraktiker som informanterna deltar i på dialekt (in-
struktionen i enkäten anvisade eleverna att med ett kryss markera i vilka 
skriftpraktiker de deltar på dialekt). Dessa siffror står inom parentes. Det bör  
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Tabell 6. Skriftpraktiker som informanterna deltar i samt skriftpraktiker där 
de deltar på dialekt 

Skriftpraktik Flickor  
gy         
(11) 

Pojkar   
gy           
(5) 

Flickor 
Vocana 
(5) 

Pojkar 
Vocana 
(10) 

 

sms 11 (11) 5 (5) 5 (5) 10 (10) 31+0 (31) 

e-post 11 (7)  4 (4) 3 (221) 9 (7) 27+1 (20) 

chattar på nätet 7 (7) 5 (5) 4 (522) 8 (8) 24+2 (25) 

kom ihåg-lappar 8 (3) 2 (2) 3 (423) 5 (624) 18+3 (15) 

inköpslistor 8 (3) 2 (325) 3 (326) 3 (527) 16+7 (14) 

lappar till       

föräldrar 

10 (4) 3 (1) 2 (228) 2 (2) 17+2 (9)  

lappar till     

kompisar 

3 (429) 1 (230) 1 (231) 1 (1) 6+4 (9) 

vykort 5 (132) 1 (0) 2 (1) 0 (133) 8+6 (3) 

                                                             
21 Linda V som svarar att hon inte skickar e-post markerar att hon ibland skriver e-post på dialekt. Se vidare 
avsnitt 3.3. 
22 Camilla V som svarar att hon inte chattar meddelar att hon ibland chattar på dialekt på den finlands-
svenska ungdomssajten berusad.org. Se vidare avsnitt 3.3. 
23 Annika V och Linda V svarar att de inte skriver lappar till sig själv, men säger därefter att de ibland gör det 
på dialekt: ”Jag förstår” (Annika V) och ”Det går automatiskt. Eftersom jag tänker på dialekt skriver jag på 
dialekt” (Linda V). Camilla V svarar varken ja eller nej men kommentaren visar att hon ibland skriver lappar 
på dialekt. Se vidare avsnitt 3.4. 
24 Simon V uppger att han inte skriver lappar till sig själv, men säger trots detta att han gör det på dialekt: 
”Förstår det bra”. Se vidare avsnitt 3.4. 
25 Viktor G uppger att han inte skriver inköpslistor, men säger också att han gör det på dialekt, eftersom det 
är en ”vardaglig syssla”. Se vidare avsnitt 3.4. 
26 Linda V uppger att hon inte skriver inköpslistor men säger här att hon gör det på dialekt: ”För att jag är 
van att skriva på dialekt så jag tänker inte ens på att jag gör det”. Se vidare avsnitt 3.4. 
27 Isak V och Simon V uppger att de inte skriver inköpslistor men båda säger att de skriver på dialekt: ”För-
står ju det bra så” (Simon V). Isak V menar dock att han handlar ganska sällan. Se vidare avsnitt 3.4. 
28 Camilla V svarar ja på frågan men hennes kommentar visar att hon egentligen svarar på om hon skriver 
lappar till föräldrarna över huvud taget. Hennes kommentar visar att hon gör det på standardsvenska varför 
jag har valt att inte räkna med hennes svar här. Se vidare avsnitt 3.4.  
29 Katarina G och Natalie G anger att de skriver lappar till kompisar på dialekt, trots att de tidigare uppger att 
de inte skriver sådana: ”Använder både dialekt och högsvenska. Beror på vad man skriver på lappen” (Kata-
rina G) och ”Inte så noga ; )”. Se vidare avsnitt 3.4. 
30 Markus G svarar att han inte skriver lappar till kompisar men säger trots detta att han skriver på dialekt: 
”Beror på om de förstår eller inte”. Se vidare avsnitt 3.4. 
31 Annika V och Linda V säger att de inte skriver lappar till kompisar men säger trots detta att de skriver på 
dialekt: ”Dom förstår” (Annika V) och ”Eftersom jag pratar dialekt med dem” (Linda V). Se vidare avsnitt 3.4. 
32 Catrin G svarar att hon inte skriver vykort men svarar här att hon skriver på dialekt: ”Om de man skriver åt 
förstår”. Se vidare avsnitt 3.5. 
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Tabell 6. Forts. 

Skriftpraktik Flickor  
gy         
(11) 

Pojkar   
gy           
(5) 

Flickor 
Vocana 
(5) 

Pojkar 
Vocana 
(10) 

 

brev 5 (0) 0 (0) 1 (134) 1 (1) 7+4 (2) 

dagbok 3 (335) 0 (0) 1 (336) 0 (0) 4+3 (6) 

skoluppgifter37 – (0) – (0) – (0) – (1) 0+0 (1) 

Siffrorna i kolumn 2–5 anger hur många informanter som deltar samt (inom parentes) hur 
många som deltar på dialekt (här inkluderas även de som uppger att de deltar på både dialekt 
och standardsvenska). Siffrorna i kolumn 6 visar hur många informanter som anger att skrift-
praktiken förekommer, hur många informanter som säger att skriftpraktiken inte förekommer 
men av vilkas kommentarer kan utläsas att den de facto gör det. Siffran inom parentes anger 
antalet informanter som deltar på dialekt. Exemplet inköpslistor visar i kolumn två att åtta 
gymnasieflickor skriver inköpslistor och att tre gör det på dialekt. Därefter följer uppgifter för 
övriga elevgrupper. Sista kolumnen visar att totalt sexton elever skriver inköpslistor samt att sju 
i sina kommentarer visar att de skriver inköpslistor, dock utan att explicit markera detta i enkä-
ten. Siffran inom parentes visar att totalt fjorton elever skriver inköpslistor på dialekt. 

dock påpekas att Tabell 6 redovisar antal på basis av enkätsvaren. Om man 
beaktar att vissa elever svarat ja men därefter i sina kommentarer delvis ger 
ett annat svar blir siffrorna i några av fallen högre. 

Av Tabell 6 kan utläsas att sms är den skriftpraktik alla i informantgrup-
pen deltar i, därefter följer e-post samt chatt på nätet. Från dessa blir det ett 
hopp ner till kom ihåg-lappar, inköpslistor och lappar till föräldrar, och sist 
har vi lappar till kompisar, vykort, brev och dagbok. Slutsatsen är att de nya 
elektroniska skriftpraktikerna (sms, e-post och chatt) dominerar i ung-
domarnas vardag, medan de mer traditionella skriftpraktikerna får stå till-
baka. Det bör också poängteras att vi i och med denna tabell inte får någon 
uppfattning om hur ofta informanterna använder sig av respektive skrift-
praktik, i instruktionerna står enbart att informanterna ska markera vad de 

                                                                                                                                               
33 Isak V svarar att han inte skickar vykort, men anger trots detta att han skriver vykort på dialekt även om 
det sker sällan: ”Både och sku ja säi. He je no sällan ja stjekar na kort”. Se vidare avsnitt 3.5. 
34 Linda V svarar att hon skriver brev på både dialekt och standardsvenska: ”Också olika beroende på om det 
är någon som förstår närpesdialekt eller inte”. Se vidare avsnitt 3.5. 
35 Katarina G svarar ja utifrån en hypotetisk situation: om hon skulle skriva dagbok skulle hon skriva på 
dialekt: ”Skriver inte dagbok, men om jag så gjorde skulle jag säkert skriva om [sic!] dialekt”. Se vidare avsnitt 
3.6. 
36 Annika V uppger att hon inte skriver dagbok men säger trots detta att hon skriver på dialekt: ”Det är 
enkelt”. Camilla V svarar varken ja eller nej, men av hennes kommentar syns att hon ibland skriver nätdagbok 
på dialekt. Se vidare avsnitt 3.6. 
37 Skoluppgifter fanns ej med som svarsalternativ på frågan om vilka skriftpraktiker informanterna brukar 
nyttja, därav avsaknaden av uppgifter om antal. 
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”brukar göra”, vilket således låter det vara upp till var och en att bedöma 
vilken frekvens som bör upprätthållas för att skriftpraktiken ska markeras. 

Utöver de skriftpraktiker som nämnts tidigare i enkäten fanns här ett till-
lägg, inlämningsuppgifter i skolan. Dessutom fanns även möjlighet för in-
formanterna själva att göra tillägg ifall någon skriftpraktik saknades. Endast 
två informanter väljer att göra ett tillägg, Tina G, som tycker att hon kunde 
skriva fler sms på dialekt, samt Viktor G, som uppger att han kan tänka sig 
att skriva anteckningar i skolan på dialekt.  

Skriftpraktikerna syns kunna indelas i 5 grupper utifrån mottagare och 
medium samt antalet informanter som deltar. Grupp I är elektroniska skrift-
praktiker, där sms, e-post samt chatt på nätet ingår. Grupp II är handskrivna 
lappar, vilken består av kom ihåg-lappar, inköpslistor samt lappar till föräld-
rar och kompisar. Grupp III består av vykort och brev medan grupp IV inne-
håller skriftpraktiken dagbok. Den sista gruppen, grupp V, är skoluppgifter. 

I följande avsnitt kommer de 5 grupperna med skriftpraktiker eleverna 
deltar i och dialektanvändningen i resp. skriftpraktik att presenteras och 
diskuteras. Genomgången av de olika skriftpraktikerna följer ordningen i 
Tabell 6 som baseras på frekvens; den vanligast förekommande skriftprakti-
ken redovisas först.  

3.3 Elektroniska skriftpraktiker – till vänner på dialekt 
I detta avsnitt redovisas och diskuteras de elektroniska skriftpraktikerna 
sms, e-post samt chatt, dvs. de tre vanligast förekommande skriftpraktikerna 
bland informanterna (se Tabell 6). I de flesta fall är mottagaren redan känd. 
Det handlar om familj och vänner, men även andra mottagare förekommer, 
t.ex. tränare och pianolärare. Endast i enstaka fall är mottagaren obekant. 

Alla 31 informanter uppger att de skriver sms och att de skriver sms på   
dialekt (se Tabell 6). Tabell 7 redovisar vilka informanter som markerar att 
de deltar i skriftpraktiken sms på dialekt resp. standardsvenska. Som vi kan 
se i tabellen ovan anger samtliga 31 informanter att sms är en skriftpraktik 
som brukar ske på dialekt. Fem av dessa informanter, två flickor och en 
pojke i gymnasiet samt två pojkar i yrkesskolan, uppger att de ibland väljer 
att skriva sms på både dialekt och standardsvenska. Jag har skäl att tro att 
även övriga informanter vid vissa tillfällen väljer bort dialekten till förmån 
för standardsvenskan, vilket bekräftas av t.ex. följande motiveringar: ”skick-
ar till mina vänner (dialekt) och så skickar jag på högsvenska till mamma & 
pappa” (Camilla V) och ”beror på vem jag skickar åt” (Elin G). 
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Tabell 7. Sms på dialekt och standardsvenska 

Sms 

Dialekt Anna G, Catrin G, Elin G38, Katarina G, Louise G39, 

Mia G, Natalie G, Rebecka G40, Tina G41, Anton G42, 

Björn G, David G, Viktor G, Annika V, Camilla V43, Ceci-

lia V, Linda V, Mikaela V, Alexander V, Isak V, Kristof-

fer V44, Martin V, Mattias V, Peter V, Sebastian V, Si-

mon V 

26 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Johanna G, Petra G, Markus G, Jonas V, Micke V 5 

Standardsvenska - - - 0 

De informanter som uppger att de sms:ar på dialekt anger alla liknande skäl: 
det känns mest naturligt eftersom det också är det språk man talar, man gör 
det eftersom alla kamrater också gör det och det är enkelt. Detta syns t.ex. i 
svaren från Linda V och Natalie G: 

Det bara blir så när man skriver till föräldrar och vänner, eftersom man pratar på dia-
lekt skriver man dialekt (Linda V) 

Det är ofta något kort och vardagligt man skriver. Så de blir att skriva som man säger 
(Natalie G) 

Fyra av informanterna som väljer att även markera att de inte skriver sms på 
dialekt menar att det beror på vem de skickar meddelandet till, dvs. om mot-
tagaren kan dialekt eller inte. Markus G svarar t.ex.: ”Om mottagaren förstår 
dialekt så ja, annars nej. Om jag är osäker på saken, nej”. Johanna G skriver 
sms på dialekt eftersom det känns naturligare, men hon skriver också på 
standardsvenska eftersom innehållet också har betydelse: ”[…] budskapet i 
sms:et har också betydelse – ifall sms:et handlar om var/när man ska träffa 
någon eller något annat ’formellt’ så skriver jag på högsvenska”. 

                                                             
38 Svarar dialekt, men skriver i sin kommentar: ”Beror på vem jag skickar åt” 
39 Svarar dialekt, men i sin kommentar skriver hon: ”inte dialekt med de som själv pratar högsvenska”. 
40 Svarar dialekt, men underförstått också nej: ”Om den man skickar till också skriver på dialekt gör man 
det”. 
41 Osäker tolkning. Informanten skriver: ”Till vissa kompisar skriver jag på dialekt, dock sällan”. 
42 Svarar dialekt, men skriver i sin kommentar: ”Beror på vem jag sms:ar med”. 
43 Svarar dialekt, men säger i kommentaren att hon skickar sms på standardsvenska till sina föräldrar. 
44 Svarar dialekt, men kommenterar sitt svar med ”Åt kompisar”. Om detta innebär att han skriver på dialekt 
därför att han bara skickar åt kompisar eller om han skriver något annat när han skickar åt andra är osäkert. 
Liknande fall förekommer hos Elin G, Louise G m.fl. 
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Näst vanligast förekommande skriftpraktiken bland informanterna är e-
post, av 31 informanter uppger 27 att de skickar e-post. Till dessa 27 till-
kommer den informant som säger sig skriva e-post på dialekt (se Tabell 6). 
Av de således 28 informanter som säger sig skicka e-post skriver 11 e-post på 
dialekt (se Tabell 8). 8 väljer standardsvenska, medan 9 säger att de skriver 
e-post på både dialekt och standardsvenska 

Tabell 8. E-post på dialekt och standardsvenska 

E-post 

Dialekt Anna G, Catrin G45, Louise G, Björn G, David G, 

Viktor G46, Cecilia V, Isak V47, Martin V, Mattias V, 

Peter V 

11 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Elin G, Johanna G, Katarina G, Petra G, Markus G, 

Linda V, Alexander V, Jonas V, Micke V 

9 

Standardsvenska Mia G, Natalie G, Rebecka G, Tina G, Anton G48, 

Annika V48, Kristoffer V, Simon V 

8 

Övriga Camilla V49 1 

Anton G och Annika V anger att de inte skriver e-post på dialekt eftersom de 
aldrig skriver e-post. Catrin G, Viktor G och Isak V som säger sig skriva e-
post på dialekt låter i sina kommentarer förstå att valet dia-
lekt/standardsvenska beror på mottagaren. Camilla V svarar varken dialekt 
eller standardsvenska, men hennes kommentar visar att hon skriver e-post 
på standardsvenska de få gånger det är aktuellt.  

De informanter som säger sig skriva e-post på dialekt anför i stort sett 
samma skäl som vi sett tidigare vad gällde sms på dialekt: det går fortare, det 
är enkelt och naturligt eftersom man vill att skriftspråket ska vara talspråks-
nära. Om vi istället tittar närmare på anledningarna till att vissa informanter 
väljer att skriva e-post på standardsvenska kan vi se att valet är anpassat till 
mottagaren och vilket språk han/hon använder, vilket t.ex. syns i svaren hos 
Jonas V, Sebastian V och Markus G: 

                                                             
45 Informanten svarar dialekt, men skriver i sin kommentar: ”Ibland, om man skriver till vänner och be-
kanta”.  
46 Informanten svarar dialekt, med kommentaren: ”Det blir väl så ibland om jag sänder till någon jag känner. 
Främmande folk får nog svenska mail”.  
47 Informanten svarar dialekt, men av kommentaren framgår att valet beror på mottagaren. 
48 Informanten skriver inte e-post. 
49 Informanten svarar inte på frågan, men av hennes kommentar kan man utläsa att hon enbart skickar e-
post t.ex. när hon kontaktar en nätbutik för att fråga något. Detta görs då på standardsvenska. 
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För att man oftast mejlar med svenskar50 och sånt (Simon V) 

He je från o till, beror på köm ja skrivar åt hede (Isak V) 

Det blir väl så ibland om jag sänder till någon jag känner. Främmande folk får nog 
svenska51 mail (Viktor G) 

Det verkar alltså vara mindre vanligt att man skickar e-post än sms till sina 
nära vänner, vilket vi även kunde se i Tabell 6 ovan, och därmed blir det 
också mer sällsynt att man skriver e-postmeddelanden på dialekt. Utifrån de 
övriga nej-svaren kan vi dock notera att det i det här fallet inte entydigt beror 
på mottagaren utan att även andra faktorer, såsom längd på meddelandet, 
spelar in:  

En längre text. Det blir klarare och mera förståeligt med högsvenska (Natalie G) 

Beror på vem man skickar till. Längden på mailet avgör också om man väljer att skriva 
på högsvenska (Katarina G) 

Som vi ser ovan väljer Katarina G i vissa fall att inte skriva e-post på dialekt 
ifall texten blir för lång, men hon preciserar dock inte hur långt ett e-
postmeddelande bör vara för att definieras som långt. Natalie G håller också 
med om att längre texter, som t.ex. e-postmeddelanden, inte ska skrivas på 
dialekt men till skillnad från Katarina G, som snarare anser det vara för an-
strängande och jobbigt att skriva längre texter på dialekt, anför hon ett för-
ståelighetsskäl – dialekt är svårare än standardsvenska att förstå i skrift, 
därför ska man i längre texter välja att skriva på standardsvenska. Detta skäl 
finns också hos ett par andra informanter, även om de inte uttrycker det lika 
klart. Johanna G säger t.ex. att ”e-post skriver jag både på dialekt och hög-
svenska och det beror helt på vilket jag använder, fastän jag mejlar med en 
som kan närpesiska så kan jag nog ändå skriva på högsvenska”.  

Att informanterna väljer att skriva längre e-postmeddelanden på stan-
dardsvenska kan tyckas motsäga att de menar att det är enklare och går for-
tare att skriva på dialekt. Uppenbarligen är det så att det är mer än längden 
på meddelandet som är av betydelse. En tänkbar viktig faktor som påverkar 
valet av dialekt eller standardsvenska är att kortare e-postmeddelanden av-
handlar mindre viktiga ämnen medan längre meddelanden är av större bety-
delse och således automatiskt blir mer formella och därför också skrivs på 
standardsvenska. 

På tredje plats av de vanligast förekommande skriftpraktikerna återfinns 
att chatta på nätet; 24 av 31 informanter uppger att de chattar. Till dessa 24 
kommer två informanter som chattar på dialekt (se Tabell 6). Totalt 26 av 31 
informanter chattar och alla gör det, åtminstone delvis, på dialekt. Efter att 

                                                             
50 Här avses personer boende i Sverige. 
51 Informanten avser rimligen standardsvenska, i motsats till dialekt. 
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skicka sms är chatta på nätet den vanligast förekommande skriftpraktiken på 
dialekt. 18 informanter svarar att de chattar på dialekt medan 7 informanter 
svarar att gör det på både dialekt och standardsvenska, beroende på vem de 
chattar med. Catrin G och Mia G svarar att de inte chattar över huvud taget. 
Tre informanter, Petra G, Linda V och Isak V chattar på dialekt, dock enbart 
med personer som kommer från Närpes. 

Tabell 9. Chatt på dialekt och standardsvenska  

Chatt 

Dialekt Katarina G, Louise G, Petra G52, Anton G, Björn G, 

David G, Viktor G, Camilla V, Cecilia V, Linda V53, 

Mikaela V, Alexander V, Isak V54, Jonas V, Kristof-

fer V, Martin V, Peter V, Simon V 

18 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Anna G, Elin G, Johanna G, Natalie G, Markus G, 

Annika V, Micke V 

7 

Standardsvenska Catrin G55, Mia G55 2 

Om det är säkerställt att den man chattar med också talar dialekt verkar det 
vara självklart att man skriver på dialekt, precis som det är självklart att 
chatta på standardsvenska om den man chattar med inte kan dialekt. Man 
anpassar sig alltså till mottagaren, det sker en ackommodation, och man 
växlar mellan dialekt och standardsvenska. Av svaren att döma är personer-
na man chattar med ofta just vänner som man redan känner och som man 
pratar dialekt med när man träffas: 

Chattar endast med bekanta (Alexander V) 

Chattar oftast med personer inom Österbotten (Simon V) 

Eftersom chat fungerar som ett samtal fungerar det bäst med dialekt om man chattar 
med kompisar (Katarina G) 

Som vi kan se ovan svarar Simon V att han oftast chattar med personer som 
är bosatta i Österbotten, inte bara i Närpes. Precis som många dialekttalare 
talar dialekt med dialekttalande personer från andra orter i Österbotten, så 
applicerar denne informant detta på sitt chattande.  

                                                             
52 Informanten svarar dialekt, med förbehållet ”om man chattar med närpesbor”.  
53 Informanten svarar dialekt, med förbehållet ”om man pratar med vänner som talar närpesdialekt”. 
54 Informanten svarar dialekt, men av hans kommentar framgår att han även chattar på standardsvenska.  
55 Informanten chattar inte. 
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Till slut har vi också en grupp informanter som istället för att utgå ifrån 
mottagaren utgår ifrån sig själva när det gäller att välja mellan dialekt och 
standardsvenska. Två av informanterna i denna grupp är Anton G och Da-
vid G som svarar ”Känns naturligt att chatta på det talade språket” (Anton G) 
och ”Därför det känns rätt” (David G). Även om de inte nämner mottagaren 
och hans/hennes språk är det sannolikt att de även tar hänsyn till om motta-
garen kan dialekt eller inte. Det verkar för många av informanterna vara så 
att man oftast chattar med personer man redan är bekant med. Om detta är 
fallet är det kanske inte lika viktigt att påpeka att man byter till standard-
svenska ifall mottagaren inte kan dialekt eftersom det är så självklart och i 
det närmaste underförstått att det är så. 

3.3.1 Sammanfattning 
Gemensamt för dessa tre skriftpraktiker, sms, e-post och chatt, är att de är 
elektroniska, och att mottagarna oftast är familj och vänner, men även andra 
mottagare förekommer. Ytterst sällan är mottagaren helt okänd.  

Gemensamt är också att informanterna deltar på både dialekt och stan-
dardsvenska i dessa skriftpraktiker, dialekten dominerar dock. Flest infor-
manter, såväl vad gäller denna grupp av elektroniska medier som generellt, 
deltar på dialekt i skriftpraktiken sms; alla informanter uppger att de skriver 
sms på dialekt. E-post är också en vanligt förekommande skriftpraktik bland 
informanterna och även här förekommer att informanterna skriver på dia-
lekt. Den näst vanligaste skriftpraktiken på dialekt bland informanterna är 
dock chatt.  

Argumenten för att välja dialekt framför standardsvenska i dessa tre 
skriftpraktiker är främst att det är naturligt och enkelt. Mottagaren spelar 
stor roll för valet av dialekt eller standardsvenska och ofta är det så att man 
sms:ar, chattar och skriver e-post med och till vänner som man redan känner 
och kanske t.o.m. träffar dagligen, vilket gör att dialekten är det naturliga 
valet. Är bekantskapen ny väljer man dock standardsvenska tills man fått 
bekräftat att personen kan/inte kan dialekt. När det gäller att skriva e-post 
påverkar också längden på meddelandet valet av dialekt eller standard-
svenska.  

3.4 Handskrivna lappar – till olika mottagare och både på 
dialekt och standardsvenska 
Handskrivna lappar är benämningen på en grupp skriftpraktiker där mediet, 
i motsats till de elektroniska i avsnitt 3.3. ovan, är det traditionella papper 
och penna. I dessa skriftpraktiker deltar relativt många av informanterna, 
dock inte så många som i de elektroniska skriftpraktikerna. Vanligaste 
skriftpraktiken är kom ihåg-lappar till sig själv tätt följd av inköpslistor och 
lappar till föräldrar medan lappar till kompisar är något mindre frekventa. 
Mottagaren är i fallet med kom ihåg-lapparna och inköpslistorna informan-
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ten själv, medan den i de övriga två skriftpraktikerna är någon av föräldrarna 
eller en kompis. Inköpslistorna kan i vissa fall också ha en annan mottagare 
än informanten. 

Av 31 informanter uppger 18 att de brukar skriva kom ihåg-lappar. Dessu-
tom tillkommer tre informanter som säger sig skriva kom ihåg-lappar på 
dialekt (se Tabell 6). I Tabell 10 redovisas vilka informanter som anger att de 
skriver kom ihåg-lappar på dialekt resp. standardsvenska. Totalt 15 av 31 
informanter uppger att de brukar skriva kom ihåg-lappar på dialekt. Ca-
milla V ger inget svar, men hennes kommentar ”vissa gånger” visar att hon 
ibland skriver på dialekt. De åtta som väljer att inte använda dialekt när de 
skriver kom ihåg-lappar till sig själva är elever på gymnasiet. Två av dem 
(Anton G och Viktor G) säger att de inte skriver på dialekt med motiveringen 
att de inte skriver några kom ihåg-lappar. 

Tabell 10. Kom ihåg-lappar på dialekt och standardsvenska 

Kom ihåg-lappar 

Dialekt Catrin G, Natalie G56, Petra G, Björn G, Markus G, 

Annika V, Cecilia V, Linda V, Mikaela V, Alexan-

der V57, Isak V, Kristoffer V, Peter V, Sebastian V, 

Simon V 

15 

Både dialekt och 

standardsvenska 

- - - 0 

Standardsvenska Elin G, Johanna G, Katarina G, Louise G, Mia G, 

Tina G, Anton G58, Viktor G58 

8 

Övriga Camilla V59 1 

Flertalet av de informanter som väljer att skriva kom ihåg-lappar till sig 
själva på dialekt har delvis samma argument, dvs. att det är enklare och blir 
tydligare. Här ser vi också två exempel på att några informanter väljer dia-
lekt därför att mottagaren av meddelandet är de själva och att valet av språk, 
dvs. dialekten, är självklart för dem eftersom de pratar och tänker på dialekt: 
”Åt mig själv” (Kristoffer V), ”Det går automatiskt. Eftersom jag tänker på 
dialekt skriver jag på dialekt” (Linda V).  

                                                             
56 Informanten svarar dialekt, men av hennes kommentar framgår att det även händer att hon skriver på 
standardsvenska. 
57 Informanten svarar dialekt, men han skriver påminnelser i mobiltelefonen till sig själv istället för lappar. 
58 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att han inte skriver kom ihåg-lappar. 
59 Informanten svarar varken dialekt eller standardsvenska, men hennes kommentar visar att hon ibland 
skriver på dialekt. 
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En informant som kan sägas sälla sig till denna grupp är Alexander V. Han 
skriver inga lappar på papper, däremot använder han sin mobiltelefons på-
minnelsefunktion på motsvarande sätt för att skriva påminnelser till sig själv 
elektroniskt. Han konstaterar att det ”[…] Blir lite stelt om man inte skriver 
på dialekt” (Alexander V), dvs. att skriva på standardsvenska till sig själv 
känns onaturligt. 

Att valet att skriva på dialekt ibland känns så naturligt och självklart att 
man antagligen inte ens reflekterar över det kan vi bl.a. se exempel på hos 
informanterna Catrin G och Mikaela V. Catrin G säger att det känns mest 
naturligt medan Mikaela V väljer dialekt ”För att det kommer av sig själv 
bara”. Björn G och Peter V använder ett snabbhetsargument, dvs. att det går 
snabbare att skriva på dialekt: ”Skriver snabba korta punkter” (Björn G) och 
”Det är snabbare att skriva” (Peter V).  

Motiveringarna för att skriva på standardsvenska känns igen från tidigare 
avsnitt. En av informanterna, Elin G, menar att hon skriver på standard-
svenska för att det är ”Mina tankar i ord”. Just denna informant kommer 
från en familj där man länge endast talade standardsvenska eftersom mam-
man kommer från Helsingforstrakten, vilket har fått till följd att Elin G, även 
om de numera talar dialekt även i familjen, ”tänker på högsvenska” (jfr av-
snitt 3.4 nedan samt 3.6). En snarlik anledning anger Mia G, som säger att 
”Nej, […] till mig själv skriver jag på högsvenska!?” För dessa båda informan-
ter är det alltså det faktum att det är de själva som är både avsändare och 
mottagare som väger tyngst. 

Att det blir tydligare eller enklare är argument som är återkommande. Ka-
tarina G konstaterar att det är ”Tydligast om man skriver på högsvenska” 
medan Tina G menar att det hon skriver på lappar av denna typ ”[oftast] 
består […] av enstaka ord vilka lättare stavas på högsvenska”. Ytterligare en 
informant, Louise G, motiverar sitt val av standardsvenska med att det ”Blir 
för jobbigt =)”, och då får vi anta att det är att skriva på dialekt hon avser. 
Johanna G konstaterar att det helt enkelt ”Passar bättre…” att skriva på 
standardsvenska. Av vilken anledning hon tycker så säger hon dock inte. 

En annan nästan lika vanligt förekommande skriftpraktik i denna grupp, 
handskrivna lappar, är inköpslistor. 16 informanter svarar att de brukar 
skriva inköpslistor. Till dessa kommer 7 informanter som säger att de brukar 
skriva inköpslistor på dialekt (se Tabell 6). Tabell 11 sammanfattar resultatet 
på frågan om informanterna skriver inköpslistor på dialekt. 13 informanter 
skriver inköpslistor på dialekt medan 9 informanter svarar att de skriver på 
standardsvenska. En av informanterna, Markus G, svarar att han skriver 
inköpslistor på både dialekt och standardsvenska. Därutöver svarar An-
nika V att hon inte skriver inköpslistor på dialekt med förklaringen att hon 
inte skriver inköpslistor alls, och Isak V svarar att han skriver inköpslistor på 
dialekt men att han över huvud taget handlar ganska sällan. 
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Tabell 11. Inköpslistor på dialekt och standardsvenska 

Inköpslistor 

Dialekt Anna G, Catrin G, Louise G, Björn G, Viktor G, Ceci-

lia V, Linda V, Mikaela V, Isak V60, Kristoffer V, Pe-

ter V, Sebastian V, Simon V 

13 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Markus G 1 

Standardsvenska Johanna G, Katarina G61, Mia G, Natalie G, Petra G, 

Rebecka G, Tina G, Anton G, Annika V62 

9 

Övriga Camilla V63 1 

De flesta av dem som väljer att skriva inköpslistor på dialekt menar att an-
ledningen till detta är att inköpslistan oftast är skriven till dem själva, dvs. 
avsändaren och mottagaren är en och samma person. Catrin G nämner att 
det ibland är hennes mamma som läser listan, men detta verkar inte göra 
någon skillnad för henne: ”Endast jag eller mamma läser dem”.  

Precis som en del av informanterna som väljer att skriva inköpslistor på 
standardsvenska argumenterar för att det är lättare att både skriva och förstå 
(se nedan), finns det här också argument för att det är lättare att skriva på 
dialekt. Linda V säger t.ex. att hon väljer att skriva på dialekt ”För att jag är 
van att skriva på dialekt så jag tänker inte ens på att jag gör det” och Peter V 
ger motiveringen ”Därför att man kan enklare beskriva på dialekt”. Björn G 
skriver att han väljer att skriva inköpslistor på dialekt eftersom han ”Skriver 
snabba korta punkter”, medan Viktor G väljer dialekt med motiveringen att 
skrivande av inköpslistor är en ”Vardaglig syssla”. 

De informanter som istället svarar att de skriver på standardsvenska 
anger olika anledningar. Några menar att de väljer att skriva på standard-
svenska eftersom det är tydligare och blir lättare att undvika missförstånd 
ifall det är någon annan som ska åka och handla och man därmed inte själv 
är den som läser inköpslistan, som t.ex. Rebecka G: ”Eftersom flera i famil-
jen läser dem kan de bli oredigt”. En annan, lite större, grupp trycker på att 
det är något slags enkelhet som styr, dvs. att det är enklare att skriva på 

                                                             
60 Informanten svarar dialekt, men tillägger att han handlar ganska sällan. 
61 Informanten svarar dialekt, men utifrån hennes kommentar är det tydligt att hon egentligen menar stan-
dardsvenska. Svaret behandlas därför som standardsvenska. 
62 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att hon inte skriver handelslistor. 
63 Informanten ger ett svar som är något svårtolkat. Hennes kommentar ”Vissa gånger om man skall typ ha 
kalas (Högsvensk)” är snarare ett svar på om hon skriver handelslistor eller inte, däremot kan man av det hon 
skriver inom parentes dra slutsatsen att hon skriver dem på standardsvenska.  
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standardsvenska istället för att skriva motsvarande ord på dialekt. Flera av 
informanterna motiverar valet av standardsvenska med att det är enklare 
eftersom det oftast handlar om korta ord, vilket dock även skulle kunna vara 
ett argument för att skriva på dialekt. Petra G säger t.ex. ”Det är oftast så 
korta ord så det känns enklast att skriva på svenska” medan Katarina G tyck-
er att det är ”Svårt och onödigt att översätta produktnamn – oostin?!” 

Anton G ansluter sig till dem som tycker att det är enklare att skriva på 
standardsvenska vad gäller inköpslistor, men han menar att det inte är skri-
vandet som förenklas utan att det istället är läsandet av listan som blir enk-
lare: ”För tungläst”, skriver han. En sista informant, Johanna G, menar att 
det helt enkelt inte passar med dialekt, ”för det man ska handla heter ju 
smör, bröd, mjölk etc”. 

Handskrivna lappar till föräldrar är en i det närmaste lika vanligt före-
kommande skriftpraktik som kom ihåg-lappar och lappar inköpslistor, men 
här här det färre informanter som väljer att skriva på dialekt. Av 31 infor-
manter säger 17 att de brukar skriva lappar till sina föräldrar. Dessutom till-
kommer 2 informanter som säger att de brukar skriva lappar till föräldrarna 
på dialekt (se Tabell 6).  

Tabell 12. Lappar till föräldrarna på dialekt och standardsvenska 

Lappar till föräldrarna 

Dialekt Catrin G, Petra G64, Viktor G, Annika V, Linda V, 

Peter V, Sebastian V 

7 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Anna G, Johanna G 2 

Standardsvenska Elin G, Katarina G, Louise G, Mia G, Natalie G, Re-

becka G, Tina G, Anton G65, Björn G66, Markus G 

10 

Övrigt Camilla V67, Simon68 2 

Antalet informanter som uppger att de skriver lappar till sina föräldrar på 
dialekt är sju (Tabell 12), medan de som säger att de väljer standardsvenska 

                                                             
64 Informanten svarar dialekt, men av hennes kommentar kan man se att hon även skriver lappar på stan-
dardsvenska. 
65 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att han inte skriver lappar till föräldrarna. 
66 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att han skriver på finska eftersom han bor med sin 
finskspråkiga mamma. 
67 Camilla V svarar dialekt, men hennes kommentar visar att hon egentligen svarar på om hon skriver lappar 
till föräldrarna över huvud taget eller inte. Hennes kommentar visar att hon gör det på standardsvenska. 
68 Informanten svarar varken dialekt eller standardsvenska, men lämnar kommentaren: ”Skriver inte”. 
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är tio till antalet. Två informanter (Anna G och Johanna G) svarar att de 
skriver lappar till föräldrarna på både dialekt och standardsvenska. Petra G 
svarar att hon skriver lappar till sina föräldrar på dialekt, men av hennes 
kommentar framgår att hon även skriver på standardsvenska. Camilla V 
svarar också att hon skriver på dialekt, men kommentaren visar att hon 
egentligen missförstått frågan och istället brukar skriva lappar till sina för-
äldrar på standardsvenska. En av informanterna som svarar att han inte 
skriver på dialekt, Anton G, säger att han över huvud taget inte skriver några 
lappar till sina föräldrar medan en annan, Björn G, ger samma svar med 
anledning av att han bor med sin finskspråkiga mamma. 

Nästan alla som uppger att de skriver på dialekt när de skriver lappar till 
föräldrarna menar att de gör det eftersom det är det språk som de själva 
talar, som föräldrarna talar (och förstår) och som är det naturliga språkvalet 
informanter och föräldrar emellan. Detta syns t.ex. i följande enkätsvar av 
Viktor G och Linda V: ”För att de också skriver på dialekt” (Viktor G) och 
”Eftersom jag pratar dialekt med dem” (Linda V). Viktor G menar att han 
väljer att skriva på dialekt eftersom föräldrarna också gör det. Linda V säger 
att hon skriver på dialekt till föräldrarna eftersom det är det språk de använ-
der. Peter V väljer dock att se det ur föräldrarnas perspektiv och motiverar 
sitt val med ”Så de förstår vad jag menar”.  

De informanter som skriver på standardsvenska istället för dialekt till sina 
föräldrar tvivlar i flera fall på föräldrarnas förmåga att förstå skriven dialekt. 
Några informanter, t.ex. Katarina G, säger i ganska neutrala och allmänna 
ordalag att de skriver på standardsvenska till föräldrarna för att undvika 
tvetydigheter och missförstånd, ”Tydligast om man skriver på högsvenska, 
uppfattas av alla”, medan några uttryckligen säger att de skriver på stan-
dardsvenska för att deras föräldrar ska förstå meddelandet, som t.ex. Mar-
kus G: ”För att de ska förstå vad jag menar”. Att föräldrarna i de flesta fall 
talar dialekt är uppenbarligen enligt informanterna ingen garanti för att de 
också förstår skriven dialekt. 

Två av informanterna anger inget skäl till varför de väljer att skriva på 
standardsvenska till sina föräldrar. Rebecka G konstaterar helt kort: ”Jag 
skriver inte på dialekt till mina föräldrar” utan att ge någon utförligare moti-
vering, medan Mia G inte kan ge någon förklaring till att hon väljer bort dia-
lekten när hon skriver lappar till föräldrarna: ”Hmm… Jag gör nu bara inte 
det”. Slutligen har vi också Elin G, i vars familj man länge pratade enbart 
standardsvenska: ”Har pratat högsvenska med dem största delen av mitt liv”. 
Detta gör att hon fortsätter med standardsvenskan trots att man numera 
pratar dialekt hemma. (Jfr avsnitt 3.4 ovan, samt 3.6.) 

Den minst frekvent förekommande skriftpraktiken i gruppen handskrivna 
lappar är lappar till kompisar. Sex informanter uppger att de skriver lappar 
till kompisar, och ytterligare fyra informanter svarar i följdfrågan att de skri-
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ver lappar till sina kompisar på dialekt. Av dessa tio uppger totalt nio infor-
manter att de skriver lappar till sina kompisar på dialekt (se Tabell 6).  

I Tabell 13 redovisas vilka informanter som skriver lappar till sina kompi-
sar på dialekt. Sex svarar att de skriver lappar till sina kompisar på dialekt 
medan tre av informanterna (Johanna G, Katarina G och Markus G) svarar 
att de skriver lappar till sina kompisar på både dialekt och standardsvenska. 
Tre svarar att de väljer standardsvenska varav två uppger att de skriver på 
standardsvenska med motiveringen att de så gott som aldrig (Mia G) resp. 
aldrig (Anton G) skriver lappar till sina kompisar. Camilla V svarar även hon 
att hon inte skriver lappar till kompisarna på dialekt, men hennes kommen-
tar visar att hon skickar sms eller meddelanden på MSN69 och att dessa 
skrivs på dialekt. Louise G säger att hon väljer att skriva på standardsvenska 
”För tydlighetens skull”. 

Tabell 13. Lappar till kompisar på dialekt och standardsvenska 

Lappar till kompisar 

Dialekt Catrin G, Natalie G, Viktor G, Annika V, Linda V, 

Peter V 

6 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Johanna G, Katarina G, Markus G 3 

Standardsvenska Louise G, Mia G70, Anton G71 3 

Övrigt Camilla V72, Simon V73 2 

De informanter som svarar att de brukar skriva lappar till sina kompisar på 
dialekt uppger olika skäl för detta. Catrin G menar att det känns mest natur-
ligt, vilket man får tro också gäller för Linda V som säger att hon skriver på 
dialekt ”Eftersom jag pratar dialekt med dem”. Viktor G säger också att han 
väljer att skriva på dialekt till kompisarna ”För att de också skriver på dia-
lekt”. 

Annika V skriver på dialekt av den enkla anledningen att ”Dom 
[= kompisarna] förstår” medan Peter V istället säger att han skriver på dia-

                                                             
69 MSN, tidigare MSN Messenger numera Windows Live Messenger, är ett program på nätet för att skicka 
direktmeddelanden. 
70 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att hon så gott som aldrig skriver lappar till 
kompisar. 
71 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att han inte skriver lappar till kompisar. 
72 Informanten svarar standardsvenska, men i kommentaren visar hon att hon istället för lappar skickar sms 
och meddelanden på msn och att dessa skrivs på dialekt: ”Skickar via msn & telefon (dialekt)”. 
73 Informanten svarar varken dialekt eller standardsvenska, men lämnar kommentaren: ”Skriver inte”. 
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lekt och inte standardsvenska ”Så det [sic!] förstår vad jag menar”. Natalie G 
konstaterar att det ”Inte [är] så noga ; )”, vilket kanske, precis som Linda V 
säger ovan, innebär att dialekten känns mer naturlig för att den är det språk 
man använder sinsemellan i tal och därför också använder i skrift. Det kan 
också betyda att informanten anser att innehållet på en dylik lapp är av så-
dan karaktär att det inte är så viktigt om man väljer att skriva på standard-
svenska eller dialekt. 

De tre informanter som svarar att de skriver lappar till sina kompisar både 
på dialekt och på standardsvenska ger olika motiveringar. Markus G menar 
att hans val av dialekt eller standardsvenska beror på om mottagaren förstår 
dialekt eller inte, dvs. han anpassar sig till mottagaren (ackommodation), 
medan Katarina G istället säger att det beror på vad hon ska skriva, ”Använ-
der både dialekt och högsvenska. Beror på vad man skriver på lappen”. Den 
tredje informanten, Johanna G, säger att det beror på båda dessa faktorer, 
vem mottagaren är och vad det man skriver handlar om. Hon menar dock att 
skillnaden mellan det man skriver på dialekt och det man skriver på stan-
dardsvenska är graden av viktighet: ”Det beror på vad budskapet på lappen 
är och till vem. Det man skriver på närpesiska är ganska oviktigt och löjligt 
men om det är något mera viktigt skriver jag på högsvenska!” 

3.4.1 Sammanfattning 
I gruppen handskrivna lappar är mediet papper och penna. De skriftprakti-
ker som ingår är kom ihåg-lappar till sig själv, inköpslistor, lappar till föräld-
rar samt lappar till kompisar.  

Kom ihåg-lappar till sig själv skriver en del av informanterna på dialekt, 
en del på standardsvenska. De som väljer dialekt menar att det beror på att 
de skriver till sig själva, det blir naturligt att skriva till sig själv på dialekt 
eftersom man talar dialekt. De som väljer standardsvenska säger att det blir 
tydligare och enklare, men de nämner också det faktum att de skriver till sig 
själva. 

Hälften av informanterna säger att de skriver inköpslistor på dialekt. An-
ledningen är att sändare och mottagare är samma person, att det är en var-
daglig syssla och att en inköpslista bara består av korta punkter. De infor-
manter som istället väljer att skriva sina inköpslistor på standardsvenska gör 
det för att undvika missförstånd ifall någon annan ska läsa listan, det är tyd-
ligare. Dessutom tycker de att det är enklare att skriva på standardsvenska. 

Lappar till föräldrar skrivs oftast på standardsvenska, främst för att in-
formanterna inte tilltror sina föräldrar att kunna läsa och förstå skriven dia-
lekt. Detta gör också att man undviker missförstånd. En del väljer dock att 
skriva på dialekt eftersom föräldrarna och informanterna talar dialekt 
sinsemellan.  



 

99 

Några få informanter skriver lappar till sina kompisar, men i de fall det 
händer väljer de ofta att skriva på dialekt eftersom detta känns mest natur-
ligt kompisar emellan och eftersom kompisarna också ofta skriver på dialekt.  

3.5 Vykort och brev – oftast på standardsvenska 
I avsnitt 3.4 ovan diskuteras handskrivna lappar, där informanterna, i mot-
sats till de elektroniska skriftpraktikerna i 3.3, använder det traditionella 
mediet papper och penna. Två andra skriftpraktiker där mediet också är 
papper och penna är vykort och brev. Vykort och brev är alltid avsedda för en 
specifik mottagare men till skillnad från skriftpraktikerna med handskrivna 
lappar väljer informanterna oftast att skriva vykort och brev på standard-
svenska. 

Åtta informanter säger explicit i enkätsvaret att de skriver vykort. Dess-
utom framgår av kommentarerna att ytterligare sex informanter skriver vy-
kort, varav tre skriver på dialekt (se Tabell 6). I Tabell 14 redovisas vilka 
informanter som uppger att de skriver vykort på dialekt. 

Tabell 14. Vykort på dialekt och standardsvenska 

Vykort 

Dialekt Catrin G74, Isak V75 2 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Linda V 1 

Standardsvenska Elin G, Johanna G, Katarina G, Louise G, Mia G, 

Rebecka G, Tina G, Anton G76, Björn G, Viktor G, 

Annika V77, Cecilia V, Peter V76 

13 

Övrigt Simon V78 1 

Endast två informanter säger att de brukar skriva vykort på dialekt, varav en 
(Isak V) mellan raderna säger att han ibland också skriver på standard-
svenska. En informant (Linda V) svarar att hon skriver vykort både på dia-
lekt och på standardsvenska: 

                                                             
74 Informanten svarar dialekt, dock med kommentaren ”om de man skriver åt förstår”.  
75 Informanten svarar dialekt, men i kommentaren kan utläsas att det är både och. Det är dock sällan han 
skickar vykort. 
76 Informanten skriver inte vykort. 
77 Informanten skriver sällan vykort. 
78 Informanten svarar varken dialekt eller standardsvenska, men lämnar kommentaren: ”Skriver inte”.  
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Både och sku ja säi. He je no sällan ja stjekar na kort (Isak V) 

Om det är till vänner ja. Släktingar som inte pratar närpesdialekt skriver jag till på 
högsvenska (Linda V) 

Catrin G säger att hon skriver vykort på dialekt ”Om de man skriver åt för-
står”, vilket bör innebära att även hon väljer standardsvenska om motta-
garen inte förstår dialekt. 

Av de informanter som säger att de inte skriver vykort på dialekt uppger 
fyra att de sällan eller aldrig skriver vykort och en svarar, som vi sett här 
ovan, att hon skriver vykort både på dialekt och på standardsvenska. Reste-
rande informanter anger varierande skäl till att de väljer standardsvenska 
framför dialekt när de skriver vykort. Katarina G uppger förståelseskälet 
precis som de informanter som svarar att de skriver vykort både på dialekt 
och på standardsvenska, dvs. att mottagaren inte förstår skriven dialekt 
(trots att han/hon kanske själv talar dialekt): ”Skrivs oftast till äldre släk-
tingar som inte är vana vid att få post skriven på dialekt”. Det är dock endast 
Katarina G som anger detta som skäl. De övriga informanterna anger istället 
att det antingen inte passar sig att skriva dialekt på vykort eller att de ”bara 
gör så”, dvs. skriver på standardsvenska. Detta ser vi bl.a. hos Louise G och 
Viktor G: 

Brev och vykort skall ej skrivas med dialekt, i så fall endast nån mening (Louise G) 

Lågt att skriva på dialekt på nåt så seriöst som vykort (Viktor G) 

Att skriva vykort är något som över huvud taget inte förefaller vara så van-
ligt, och om man gör det så väljer man oftare att skriva på standardsvenska 
än på dialekt, för att mottagaren inte förstår (eller är van vid) skriven dialekt, 
för att man inte tycker att det passar sig att skriva vykort på dialekt eller för 
att man helt enkelt gör så utan att ha reflekterat över varför. 

Den andra skriftpraktiken jag vill kommentera här är brev. Sju informan-
ter säger explicit i enkätsvaret att de brukar skriva brev, dessutom kommen-
terar ytterligare fyra informanter att de inte skriver brev på dialekt (se Tabell 
6). Vilka informanter som skriver resp. inte skriver brev på dialekt redovisas 
i Tabell 15. Endast två informanter uppger att de brukar skriva brev på dia-
lekt, varav en (Linda V) svarar att hon skriver både på dialekt och standard-
svenska. Fjorton informanter svarar att de skriver brev på standardsvenska, 
varav fem (Mia G, Anton G, Annika V, Camilla V, Isak V) ger motiveringen 
att de inte alls, eller mycket sällan, skriver brev. Camilla V motiverar sitt svar 
med att hon ”skickar ju med telefonen (närpes) och pratar med vännerna på 
msn”, vilket gör det överflödigt att skriva brev. 
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Tabell 15. Brev på dialekt och standardsvenska 

Brev 

Dialekt Peter V 1 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Linda V 1 

Standardsvenska Catrin G, Elin G, Johanna G, Katarina G, Louise G, 

Mia G79, Natalie G, Petra G80, Tina G, Anton G81, 

Viktor G, Annika V81, Camilla V82, Isak V81 

14 

Övrigt Simon V83 1 

En av de två som svarar att de skriver brev på dialekt är Peter V som motive-
rar sitt val med att det går fortare att skriva på dialekt. Den andra informan-
ten som uppger att hon skriver brev på dialekt, Linda V, säger att hon också 
skriver brev på standardsvenska, och som kommentar till sitt svar skriver 
hon ”[det är] olika beroende på om det är någon som förstår närpesdialekt 
eller inte”. För henne är det alltså av större vikt om mottagaren förstår dia-
lekt eller inte medan frekvensen på företeelsen och längden på det man skri-
ver inte verkar ha betydelse. Petra G svarar att hon inte skriver brev på dia-
lekt men i sin kommentar säger hon ändå att ”man kan skriv[a] kanske hälf-
ten på dialekt, men det svänger fort till högsvenska”. Hon utvecklar dock inte 
sitt svar, men detta kan möjligtvis kopplas till samma resonemang som Na-
talie G för – en längre text blir lättare att förstå på standardsvenska och att 
skriva på dialekt är troligtvis mer ”krävande” än att skriva på standard-
svenska. 

Främsta anledningen till att man väljer standardsvenska framför dialekt 
förefaller vara att mottagaren själv inte är dialekttalare. Detta ser vi bl.a. i 
följande svar: ”Brev skriver man sällan till nära vänner. Oftast skickar man 
brev till personer som bor utanför Närpes. Mera högaktningsfullt att skriva 
på svenska” (Katarina G) och ”De jag brevväxlar med har högsvenska som 
modersmål” (Elin G). Detta förekommer i flera fall, dvs. att informanterna är 
mycket måna om att mottagaren också ska skriva, eller åtminstone tala, dia-
lekt för att undvika missförstånd.  

                                                             
79 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen: ”Är så dålig på att skriva brev och posta dem”. 
80 Informanten svarar standardsvenska, men av hennes kommentar framgår att hon kan börja på dialekt för 
att senare övergå till standardsvenska.  
81 Informanten skriver inte brev. 
82 Informanten svarar standardsvenska med motiveringen att hon inte skriver brev utan istället använder 
mobiltelefon och msn. 
83 Informanten svarar varken dialekt eller standardsvenska, men lämnar kommentaren: ”Skriver inte”.  
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Bland svaren ovan kan vi också se att Katarina G inte bara väljer stan-
dardsvenska p.g.a. mottagaren utan också för att hon anser det vara ”Mera 
högaktningsfullt att skriva på svenska”. Johanna G ansluter sig till Kata-
rina G och menar att det är själva brevskrivandet i sig som fordrar standard-
svenska: ”[…] brev är så ’formellt’ på ngt sätt, det skulle inte passa med dia-
lekt i ett brev…”, medan Natalie G anser – precis som hon gjorde när det 
gällde e-post på dialekt – att det är textens längd som avgör: ”[Ett brev är] en 
längre text. Det blir klarare och mera förståeligt med högsvenska”. I detta 
kan också ligga ett slags anpassning utifrån det man förväntar sig från mot-
tagaren. Skickar man sms förväntar man sig svar via sms, skickar man brev 
förväntar man sig svar via brev och väljer således dialekt i det första fallet, 
standardsvenska i det andra. 

Viktor G skriver att han helt enkelt anser att det är olämpligt att skriva 
brev på dialekt men anledningen till detta är okänd. 

3.5.1 Sammanfattning 
I skriftpraktikerna vykort och brev är mediet papper och penna. Vykort och 
brev är alltid avsedda för en specifik (eller flera specifika) mottagare men till 
skillnad från skriftpraktikerna i gruppen handskrivna lappar väljer infor-
manterna oftast att skriva vykort och brev på standardsvenska. 

Vykort och brev skrivs över huvud taget inte så ofta och i dessa skriftprak-
tiker deltar informanterna sällan på dialekt. Flera informanter anser att vy-
kort och brev är sådana skriftpraktiker som inte passar sig att skriva på dia-
lekt, ett resonemang de dock inte utvecklar. Mottagaren är i motsats till tidi-
gare presenterade skriftpraktiker dock inte av så stor betydelse, även om 
flera av informanterna uppger att de skriver brev till mottagare som inte 
själva talar dialekt. Vad gäller brev spelar också textens längd roll.  

3.6 Dagbok – en privat skriftpraktik på standardsvenska 
eller dialekt 
De skriftpraktiker som hittills diskuterats i avsnitt 3.3–3.5 har alla varit mer 
eller offentliga i det avseendet att samtliga involverar en mottagare. Enda 
undantaget är kom ihåg-lappar och i viss mån inköpslistor som i första hand 
riktas till avsändaren själv. En annan skriftpraktik vars avsändare också är 
mottagare är dagboken i sin traditionella form, dvs. i en skrivbok. En mer 
offentlig form av dagbok kan skrivas på nätet i bloggar och på personliga 
sidor på olika communities. Dagboksskrivandet sker alltså på olika medier, 
såväl traditionella som elektroniska. 

Fyra informanter säger explicit i enkätsvaret att de brukar skriva dagbok, 
dessutom visar ytterligare tre informanter i kommenterarerna att de gör det. 
Av dessa sju uppger sex att de skriver (eller skulle skriva, ifall de skrev dag-
bok) på dialekt (se Tabell 6). I Tabell 16 redovisas vilka informanter som 
säger att de skriver dagbok på dialekt. 
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Tabell 16. Dagbok på dialekt och standardsvenska 

Dagbok 

Dialekt Petra G84, Annika V, Cecilia V 3 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Natalie G 1 

Standardsvenska Catrin G85, Elin G, Mia G85, Anton G85, Viktor G85, 

Isak V85, Peter V85 

7 

Övriga Katarina G86, Camilla V87, Simon88 3 

Tabellen visar att tre informanter uppger att de skriver dagbok på dialekt, 
medan sju svarar att de skulle välja standardsvenska – det ska dock noteras 
att av dessa hela sex säger att de överhuvudtaget inte skriver dagbok. En 
informant, Natalie G, svarar att hon skriver dagbok på både dialekt och 
standardsvenska. Camilla V svarar att hon inte skriver dagbok på dialekt, 
men hennes kommentar visar att det händer att hon skriver elektronisk dag-
bok på dialekt på ungdomssajten Lunarstorm.se.89 Katarina G svarar utifrån 
en hypotetisk situation: hon skriver inte dagbok, men om hon skulle göra det 
så skulle hon välja att skriva på dialekt.  

Två av informanterna menar att det varierar beroende på humör och 
ämne om de skriver på dialekt eller på standardsvenska: ”Ibland. Det beror 
på humör, vad man skriver om” (Petra G), Natalie G är av samma åsikt. An-
nika V, som säger att hon skriver dagbok på dialekt, motiverar sitt val kort 
och gott med ”det är enkelt”. Ytterligare en informant svarar att hon skriver 
dagbok på dialekt (Cecilia V) men hon motiverar inte sitt svar.  

Elin G skriver visserligen dagbok, men hon väljer att skriva på standard-
svenska: ”Det är mina egna tankar och jag tänker på högsvenska”. Att infor-
manten väljer att skriva på standardsvenska är naturligtvis i sig inte något 
anmärkningsvärt, däremot förväntar man sig kanske inte att en dialekttalare 
ska säga att hon ”tänker på högsvenska”. Detta har dock sin förklaring i att 

                                                             
84 Informanten svarar att hon skriver på dialekt, men i hennes kommentar framgår att hon även skriver på 
standardsvenska.  
85 Informanten skriver inte dagbok. 
86 Informanten svarar dialekt utifrån en hypotetisk situation, i det fall hon skulle skriva dagbok skulle hon 
skriva på dialekt.  
87 Informanten svarar vare sig dialekt eller standardsvenska, men av hennes kommentar ser man att hon 
ibland skriver dagbok på ungdomssajten Lunarstorm och att hon då skriver på dialekt: ”Kanske, ibland 
skriver jag på lunarstorm (dialekt)”. Lunarstorm.se är en numera nedlagd community. 
88 Informanten svarar varken dialekt eller standardsvenska, men lämnar kommentaren: ”Skriver inte”. 
89 Lunarstorm.se är en numera nedlagd community. 
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standardsvenska under lång tid har talats i hemmet eftersom mamman inte 
är infödd närpesbo. 

3.6.1 Sammanfattning 
Skriftpraktiken dagbok skiljer sig från övriga skriftpraktiker i undersökning-
en genom att mottagaren (i huvudsak) också är avsändare (detta är också 
fallet vad gäller kom ihåg-lappar samt inköpslistor, med skillnaden att dag-
boksskrivande är mer privat). Traditionellt är mediet papper och penna, men 
numera finns också möjligheten att skriva dagbok mer offentligt, i bloggar 
och på communities på Internet. Detta nämns av en av informanterna. Få 
informanter deltar i skriftpraktiken dagbok men både dialekt och standard-
svenska används i denna skriftpraktik, ett val som sägs vara beroende på 
humör och ämne.  

3.7 Inlämningsuppgifter i skolan – alltid på standard-
svenska 
En sista skriftpraktik som ska diskuteras är inlämningsuppgifter i skolan. Att 
dialekt i skolan är en fråga som engagerar märks t.ex. på det beslut som togs 
i början av år 2000 av utbildningsnämnden i Närpes om att enbart stan-
dardsvenska ska talas på lektionerna i skolorna (se avsnitt 2.2.4).  

De skriftpraktiker som efterfrågades i den allmänna enkätfrågan om 
skriftpraktiker som informanterna nyttjar kompletterades senare i frågan om 
skriftpraktiker på dialekt med inlämningsuppgifter i skolan, en skriftpraktik 
som alla i egenskap av skolelever använder sig av. Vilka informanter som 
skriver inlämningsuppgifter i skolan på dialekt redovisas i Tabell 17. 

Tabell 17. Skoluppgifter på dialekt och standardsvenska 

Inlämningsuppgifter i skolan 

Dialekt - - - 0 

Både dialekt och 

standardsvenska 

Kristoffer V 1 

Standardsvenska Anna G, Catrin G, Elin G, Johanna G, Katarina G, 

Louise G, Mia G, Natalie G, Petra G, Rebecka G, 

Tina G, Anton G, Björn G, David G, Markus G, Vikt-

or G, Annika V, Camilla V, Cecilia V, Linda V, Isak V, 

Jonas V, Martin V, Micke V, Peter V, Simon V 

26 
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Skriftpraktiken inlämningsuppgifter i skolan är den enda skriftpraktiken 
vars mottagare (läraren) alltid är av högre rang än avsändaren (eleven). Me-
diet kan variera men är troligtvis i de flesta fall penna och papper eller ett 
ordbehandlingsprogram i en dator. Ingen av de 31 informanterna svarar att 
han/hon skriver inlämningsuppgifter i skolan på dialekt, och endast en in-
formant (Kristoffer V) svarar att han skriver inlämningsuppgifter både på 
dialekt och på standardsvenska med motiveringen ”Beror på vad det handlar 
åm”. I vissa situationer (eller möjligtvis när han skriver om ett specifikt 
ämne) kan alltså Kristoffer V tänka sig att använda, eller kanske t.o.m. redan 
använder, skriven dialekt i skolan. 

27 informanter (inklusive Kristoffer V) svarar att de inte skriver på dialekt 
i skolan. Att fyra informanter inte svarar alls kan tolkas så att de helt enkelt 
tycker att det är så självklart att inte göra det att de inte ens behöver visa det 
och motivera sitt svar. Det verkar vara självklart för näst intill alla informan-
ter att den skrivna dialekten och skolan är en kombination som inte går ihop 
och att det också är vattentäta skott mellan dessa två. I intervjuerna fram-
kommer dock att det ibland händer att dialektord smyger sig in i standard-
svenska texter, men eleverna är omedvetna om detta tills det påpekas av 
läraren eller någon kamrat. 

En genomgång av svaren och motiveringarna till att eleverna inte skriver 
dialekt i skolan visar att det framträder två tydliga grupper: de som menar 
att de väljer att inte göra det eftersom de anser det vara olämpligt och de 
som inte gör det därför att man inte får skriva dialekt i skolan. De som moti-
verar sitt val med att det inte är lämpligt menar att standardsvenska är det 
enda språk som ska användas i skrift i skolan och just formuleringen ”passar 
sig” återkommer i flera av svaren. Skolan är en formell situation som kräver 
ett mer formellt språk. Anna G menar också att skoluppgifter kräver ett 
”snyggt” språk, vilket antagligen snarast avser ett korrekt språk, och under-
förstått uppfyller dialekten alltså inte detta krav. Micke V säger att det är 
”bättre stil att använda högsvenska”, men det är oklart om han menar att, 
som i min tolkning ovan, standardsvenskan är ett mera korrekt språk eller 
om skribenten ger ett seriösare intryck om han använder sig av standard-
svenska. Camilla V konstaterar kort att hon skriver på standardsvenska och 
inte på dialekt i skolan. Detta språkval är troligtvis ett tecken på att hon inte 
anser att skriven dialekt och skola hör ihop. Av exemplen nedan kan vi också 
dra slutsatsen att detta att inte skriva på dialekt i skolan är något som är helt 
självklart för informanterna. Tydligast kanske Mia G visar detta när hon 
inleder sin motivering med tre utropstecken: 

!!! Skolarbete skriver jag alltid på högsvenska (Mia G) 

Hör inte till skolan att skriva dialekt (Björn G) 

Det är en formell och officiell grej och då är det endast högsvenska som gäller (Elin G) 
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Den andra stora gruppen motiverar sitt val med att det inte är tillåtet att 
skriva på dialekt i skolan, utan att man måste skriva på standardsvenska, 
som t.ex. Isak V och Simon V: ”Man får funu it skriv åp dialekt” (Isak V) och 
”Måste det [= skriva på högsvenska] så” (Simon V). Ytterligare tre informan-
ter kommenterar i sina svar att det av skolan inte tillåts att man skriver på 
dialekt men tillägger också att de själva inte heller anser att det är någon bra 
idé att skriva på dialekt i skolan. Katarina G menar att det skulle vara en 
utmaning att skriva allt på dialekt, ”Skriver aldrig på dialekt eftersom det 
godtas inte i vår skola. Skulle inte heller vara så lätt att vrida till precis 
varenda ord heller…”, medan Markus G menar att dialektskrivande i skolan 
inte skulle förbättra hans skrivförmåga ”För att man inte får göra det, det 
inte gynnar min skrivförmåga och för att jag aldrig gjort det förut”. Jo-
hanna G säger att hon inte skriver på dialekt i skolan därför att det inte är 
accepterat men hon tycker heller inte att det passar med skriven dialekt i 
skolan, vilket bör innebära att hon skulle avstå även om det vore tillåtet: ”Vi 
får inte skriva på dialekt! Jag tycker heller inte att det skulle passa!”. 

Ett par informanter utgår mer ifrån själva språket än vad som är/inte är 
tillåtet. Petra G konstaterar att ”vårt språk är svenska, inte dialekt” och anser 
i och med detta att det är slutdiskuterat. Därmed kan man också säga att hon 
ansluter sig till dem som anser att det inte passar att skriva dialekt i skolan. 
Louise G säger också att ”standard skall vara standard”, vilket är något otyd-
ligt och svårtolkat. Möjligtvis menar hon att situationen som sådan i skolan 
kräver standardsvenska och att den inte ska ”beblanda sig” med dialekten i 
skrift. Detta är dock oklart. En annan möjlig tolkning är att hon anser att 
man inte ska blanda dialekt och standardsvenska, varken i skolan eller vid 
andra tillfällen. Klart är dock att hon har en stark åsikt om detta. 

Viktor G och Peter V är av åsikten att man inte ska skriva dialekt i skolan 
därför att det finns risk för att bli missförstådd, något man som skribent 
naturligtvis vill undvika i möjligaste mån:  

Man blir kanske inte alltid förstådd (Viktor G) 

Därför att alla lärare förstår inte min dialekt (Peter V) 

Som vi ser ovan utgår Viktor G ifrån sin egen situation som skribent och han 
anser alltså att man, om man väljer att skriva på dialekt, riskerar att missför-
stås av mottagaren av meddelandet, vilket naturligtvis kan kopplas till av-
saknaden av stavningsregler. Peter V menar istället att man inte skriver på 
dialekt av hänsyn till mottagaren (i detta specifika fall en lärare), eftersom 
denne inte alltid kan dialekten och således inte kan tolka meddelandet. 

Anton G menar att skriven dialekt i skolan inte är att tänka på p.g.a stu-
dentskrivningarna, eftersom proven då skickas iväg till studentskrivnings-
nämnden för granskning. Han är dock den enda av informanterna som också 
påpekar att det inte finns några stavningsregler för skriven dialekt: ”Skulle 
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aldrig funka med tanke på studentskrivningar, och dessutom finns inget 
skriftspråk i dialekt”. Anton G förklarar också i intervjun att han tycker att 
dialekten blir så pass använd på fritiden att behovet av att använda den på 
skoltid inte är så stort. (Intervju med Anton G.)  

En sammanfattande diskussion om de olika skriftpraktikerna på dialekt 
ges i avsnitt 3.2. 

3.7.1 Sammanfattning 
Skriftpraktiken inlämningsuppgifter i skolan är den enda skriftpraktiken 
vars mottagare (läraren) alltid är av högre rang än avsändaren (eleven). Me-
diet kan variera men är troligtvis i de flesta fall penna och papper eller ett 
ordbehandlingsprogram i en dator.  

Att dialekten i skrift inte anses höra hemma i skolan är mycket tydligt 
bland informanterna och de är måna om att dialekt och standardsvenska ska 
hållas åtskilda. Trots detta kan enstaka gånger dialektord smyga sig in i 
standardsvenska texter av misstag. Endast en elev uppger att han kan tänka 
sig att skriva skoluppgifter på dialekt men de flesta tar tydligt starkt avstånd 
ifrån detta. En del menar att de inte skriver på dialekt i skolan eftersom det 
inte är tillåtet, medan andra säger att det inte passar sig. Att det finns risk att 
bli missförstådd nämns också som skäl. 

3.8 Avsaknaden av normer och konventioner 

3.8.1 ”Skriv som det låter” och ”det blir som det blir” – ljudskri-
varna och de regellösa 
Att skriva på dialekt när det inte finns någon officiell, standardiserad stav-
ningsnorm eller några stavningskonventioner att följa är inte så enkelt. Ef-
tersom det inte finns några stavningsregler att följa måste informanterna 
själva skapa sina egna konventioner samt sina egna strategier för hur de 
olika dialektljuden ska realiseras i skrift. Om man upplever att det finns 
återkommande ”samkörningsproblem” kan man tillsammans försöka skapa 
konventioner för alla att följa, vilka därefter kan utvecklas till normer om 
man lägger till en normativ kraft (se avsnitt 1.3.1).  

Återkommande problem med att återge ett visst ljud i skrift skulle kunna 
vara ett potentiellt samkörningsproblem för mina informanter, vilket skulle 
kunna inbjuda dem till att skapa gemensamma konventioner. Att därefter 
lägga till en normativ kraft genom att börja kommentera och korrigera 
varandras sätt att stava eller straffa varandra genom att t.ex. inte svara på 
någons meddelande med, enligt de överenskomna konventionerna, felaktig 
stavning, skulle skapa en norm. Informanterna verkar dock inte anse att 
några större ”samkörningsproblem” finns, vilket också gör att de inte upple-
ver så stort behov av att skapa gemensamma konventioner. 
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När informanterna svarar på frågan ”Vilka språkregler följer du när du 
skriver på dialekt – ’hur gör du’?!” i enkäten syns genast två tydliga grupper: 
en grupp som menar att de skriver som de talar, ljudskrivarna, och en grupp 
som istället menar att de inte följer några regler eftersom det inte finns 
några, de regellösa. Den största gruppen informanter (16 stycken), ljudskri-
varna, menar att de skriver som de pratar eller ”som det låter”. Däremot kan 
man i några av svaren se att detta är lätt att säga men kanske inte alltid lika 
lätt att genomföra, t.ex. hos Louise G och Johanna G:  

Jag skriver som jag tycker det låter… lyckas ej alltid ty jag skriver här shen men kanske 
borde skriva sjenn? (Louise G) 

Jag försöker att skriva på samma sätt som man säger, men ibland förkortar jag eller 
skriver på högsvenska för att dialektordet är så långt och krångligt så jag orkar inte 
stava det t.ex. ikvield -> ikväll (Johanna G) 

Louise G säger att hon eftersträvar ljudenlig stavning men hon anser också 
att hon inte alltid lyckas med detta. Även om man är klar över vilka ljud ett 
ord består av är det inte alltid lätt att återge dem ortografiskt och här får vi 
med orden shen och sjenn ett exempel på att Louise G tvekar mellan sh och 
sj som representant för sj-ljudet. Johanna G omtalar att också hon gärna 
önskar och strävar efter att skriva som hon talar, men ibland räcker inte 
tålamodet till vilket gör att hon istället tar till den standardsvenska stavning-
en om hon stöter på svårigheter. Samma problem nämns av Markus G, att 
han vill skriva som han talar men ibland inte ”orkar”. Ytterligare tiotalet 
informanter konstaterar att de ”skriver som det låter”.  

En annan grupp informanter (10 stycken), de regellösa, består av dem 
som menar att det inte finns några regler och att det inte heller är nödvän-
digt med några sådana. Konsekvensen av detta är att informanterna skapar 
sina egna konventioner och istället för att lägga energi på vad som är rätt 
eller fel anammar ett regellöst skrivande enligt mottot ”det blir som det blir”. 
Detta framkommer bl.a. i följande enkätsvar:  

Det blir som det blir. Hitje, tåsche, maang, hödu, väjt (ibland väijt) (Natalie G) 

Det finns inga egentliga regler, så jag använder mig av mina egna och så snappar man 
upp av andras (Katarina G) 

Inte följer jag några regler, skriver som jag själv vill (Mikaela V) 

Både Mikaela V och Katarina G ovan pekar på att man utgår ifrån sig själv 
och hur man själv anser att ljuden ska stavas men Katarina G menar också 
att man ibland påverkas av hur andra skriver och att det händer att man 
imiterar andras sätt att stava, något som även styrks i flera intervjuer med 
andra av informanterna (t.ex. hos Elin G, Björn G, Cecilia V och Peter V). I 
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intervjun berättar Katarina G också att hon faktiskt kan gå så långt att hon 
anpassar sin stavning utifrån mottagaren.  

Katarina G säger att det inte finns några egentliga regler. Detta kan inne-
bära att hon känner att konventioner finns eller åtminstone börjar utvecklas, 
antingen hos sig själv, individuellt, eller i t.ex. en mindre grupp av ungdomar 
som hon själv tillhör, men att dessa fortfarande är för vaga för att kunna ta 
på och peka ut. Det kan självklart också helt enkelt betyda att hon anser att 
konventionen är att det inte finns några konventioner men inte riktigt ser på 
detta som en ”egentlig” regel. Natalie G understryker just åsikten att man 
inte bekymrar sig om vad som är rätt eller fel utan att man är spontan i sitt 
skrivande. 

En mindre grupp menar också de att det inte finns några stavningsregler 
för dialekten men deras lösning blir istället att luta sig mot andra stavnings-
regler: 

”skriv hur et vill, he je ju dialekt” Nämen… jag följer väl ganska långt ”vanliga” svenska 
språkregler, men är inte så noga om det blir fel (Petra G) 

Finns inga fastslagna regler, tänker på hur jag skulle ha skrivit på högsvenska (An-
ton G) 

I det närmaste finsk grammatik, med vissa undantag (Alexander V) 

Som vi ser ovan menar Anton G att han utgår från standardsvenska när han 
skriver på dialekt, på vilket sätt är dock oklart. Petra G säger att hon följer 
”’vanliga’ svenska språkregler”, vilket jag tolkar som standardsvenska men 
inte heller här får vi veta mer exakt i vilket avseende. Hon skriver också nå-
got skämtsamt att man får skriva hur man vill eftersom det handlar om skri-
ven dialekt och om det råkar bli fel spelar det inte någon större roll. Kom-
mentaren från Alexander V där han uppger att han följer finsk grammatik 
när han skriver på dialekt är förbryllande. Ingen av hans föräldrar har finska 
som modersmål men kanske är det så att hans språkliga medvetenhet påver-
kats av finsk grammatik och finsk ljudlära, där t.ex. långa ljud dubbeltecknas 
både vad gäller vokaler och konsonanter, och att han därför upplever sig 
följa finsk grammatik. En närmare titt på hans sms-material visar att han är 
en av få informanter som väljer att dubbelteckna långa ljud, även om han 
inte är konsekvent med detta. 

Rebecka G säger ingenting om att hon följer några regler, men av hennes 
kommentar – ”Man måste se om man tidigare sett hur ordet skrivits, annars 
skriver man som man tror det skall stavas” – kan man dra slutsatsen att hon 
personligen försöker skapa sig konventioner där hon försöker vara konse-
kvent i sin stavning.  

I avsnitten ovan ser vi att många av informanterna menar att de återger 
orden talspråksenligt, vilket i teorin låter mycket enkelt men i praktiken 
ändå möter vissa problem. Ett fåtal informanter hävdar att de inte stöter på 
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några problem i sitt skrivande på dialekt men fyra av fem anser att det fak-
tiskt finns problem med att skriva på dialekt och ca hälften av dessa menar 
att det är just stavningen som är det största problemet, vilket bl.a. fram-
kommer i följande kommentar: ”Stavning nog tror jag, för vissa skriver ett 
ord på annat sätt och jag på ett annat, och då kan de tycka att, sådär kan man 
ju inte skriva, man har ofta olika åsikter om hur ord ska stavas” (Linda V). 
Linda V tycker att det kan vara ett problem att man stavar olika eftersom de 
hon skriver till kan tycka att hon stavar fel. Markus G menar att många ljud 
som finns i dialekten är svåra att realisera i skrift – ”det finns inte bokstäver 
för alla uttal”, säger han i citatet ovan. Flera andra informanter håller med 
om detta, t.ex. Mia G, ”Vissa ljud är svåra att stava”, och Camilla V, som sä-
ger att det är ett problem ”Om man inte vet hur det skall stavas”. Att alla har 
individuella sätt att stava ser Rebecka G också som problematiskt, dessutom 
menar hon att en del dialektord blir för ”jobbiga” att skriva. Detta konstate-
ras också i intervjun med Anna G som anser att man inte kan komma ifrån 
att det är enklare att skriva på standardsvenska eftersom man skriver så på 
modersmålslektionerna och hela tiden man är i skolan. (Intervju med 
Anna G.) 

En liten grupp informanter ser inte några problem med själva textpro-
duktionen utan menar istället att problem kan uppstå när meddelandet ska 
läsas av mottagaren. Skriver man på dialekt tar man alltså risken att bli 
missförstådd, och denna risk ökar naturligtvis om mottagaren inte talar 
samma dialekt.  

Även andra problem omnämns. Viktor G nämner meningsbyggnaden, 
medan Martin V menar att ”Vissa ord finns int”. Exakt vad han menar med 
detta är oklart men kanske anser han att vissa ord i dialekten saknar motsva-
righet i standardsvenska. Jonas V anser att det är ett problem att standard-
svenska ibland blandas med dialekten, ”Kanske blandar lite med hög-
svenska”, och Petra G är av liknande åsikt: ”Man (jag) skriver sällan ren dia-
lekt…” men konstaterar i samma mening: ”Men jag pratar nu inte rent hel-
ler”. Mattias V ser ett rent praktiskt problem med att skriva på dialekt, han 
tycker nämligen att det gör att meddelandena blir långa. 

3.8.1.1 Förändring av de egna ortografiska konventionerna över tid 
Med tanke på att informanterna hade en ungefärlig snittålder på 10–14 år 
när de började skriva på dialekt och de vid tidpunkten för enkäten alla var i 
17–18-årsåldern har de redan flera års erfarenhet av att skriva på dialekt. En 
naturlig fråga blir då om deras skrivande på något sätt har förändrats. Några 
av informanterna menar att deras skrivande inte alls har förändrats under 
årens lopp medan andra lika självklart menar att det har det.  

Ungefär hälften av informanterna anser att deras eget skriftspråk på dia-
lekt har förändrats, på så sätt att stavningen idag är annorlunda jämfört med 
när de började, vilket vi får prov på i följande svar: 
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Säkert har man blivit ”skickligare”. Jag funderar inte längre (t.ex. om det skall vara vä-
it eller väjt eller väijt) det blir som det blir. Ingen rättar en heller. (Natalie G) 

Ja, man har ju skrivit så många gånger så man börjar lära sig (Annika V) 

Javisst, vissa ord har jag väl lärt mig att stava förr gjorde man hur som helst (Mi-
kaela V) 

Stavningen har nog ändrats, ex. hitsche till hitche (Jonas V) 

Som vi kan se av kommentarerna ovan menar flera av informanterna att de 
numera känner sig säkrare i sitt skrivande och detta bör vara ett tecken på 
att de upplever att de skapat sig, medvetet eller omedvetet, något slags kon-
ventioner att följa. Dessa är kanhända varken tydliga eller fasta, men de ver-
kar finnas där, åtminstone som en antydan. Kommentarerna från Annika V 
och Mikaela V ovan visar att de anser sig ha blivit säkrare i sitt skrivande. 
Det är dock värt att notera att detta att de har blivit säkrare inte nödvändigt-
vis innebär att de skriver mer ljudnära utan det är lika sannolikt att de t.ex. 
har lärt sig att förenkla sitt skrivande. Ett exempel på förenkling får vi av 
Jonas V i hans kommentar där han säger att den tidigare stavningen hitsche 
numera har blivit hitche. Kommentaren från Tina G, ”Olika ljud har blivit 
lättare att stava”, kan också avse en liknande förändring. 

Natalie G känner att hon har blivit skickligare på att skriva på dialekt men 
i hennes fall innebär det inte att hon har skapat sig några konventioner utan 
att hon har lagt bort kraven på att ha just sådana. Numera lägger hon mindre 
energi på att fundera på vilken stavning som är mest rätt, istället ”blir [det] 
som det blir”. Sen tillägger hon: ”Ingen rättar en heller”.  

Några av informanterna är av åsikten att deras skriftspråk har förändrats 
men här får stavningen mindre fokus. Istället menar de att skrivandet på 
dialekt har blivit ”mer dialektalt”. Catrin G säger t.ex. ”Kanske man skriver 
mer på dialekt. I början skrev man inte alla ord på dialekt” men trots detta 
var troligtvis upplevelsen av att skriva på dialekt densamma. Markus G me-
nar också att förändringen är att det nu är ”mera och mera dialekt”. Om 
detta innebär att det som för Catrin G blir fler ord på dialekt eller om det 
istället innebär att han använder skriven dialekt i fler sammanhang är dock 
oklart.  

Mia G menar istället att hon numera blandar in vad hon kallar ”hög-
svenskt talspråk” i sina meddelanden på dialekt: ”Jo, jag blandar in mer 
’högsvenskt talspråk’ då jag skriver”. Denna informant nämner också att 
anledningen till att hon började skriva på dialekt är att det ”hörde till” och 
att hon därefter har fortsatt av bara farten. Rebecka G menar att även hon 
ibland tar till standardsvenska när det blir för komplicerat att skriva på dia-
lekt. Dessutom menar hon att hon inte skriver ”lika ’brett’”, vilket får tolkas 
som att hon har förenklat sin stavning: ”Jag tror jag inte skriver lika ’brett’ 
och kanske också väljer att inte skriva vissa ord på närpesiska eftersom det 
kan bli svårt”. Här har vi alltså två informanter som menar att de faktiskt har 
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närmat sig standardsvenskan igen medan flera andra informanter säger att 
de numera skriver mer dialekt än tidigare. För t.ex. Anton G är det i det 
närmaste förbjudet att ta in standardsvenska ord. Han berättar att han hellre 
försöker stava ordet på dialekt än att ta in motsvarande ord på standard-
svenska, vilket han inte kan erinra sig skulle ha hänt. Enda undantaget han 
kan tänka sig är om ordet helt enkelt inte finns eller saknar motsvarighet på 
dialekt, ”det är förlåtet”. (Intervju med Anton G.) Björn G menar att dialek-
ten förändras ”liksom vanliga skriftspråk” och säger att han idag ”förkortar 
mera, ändrar uttalet och byter ut hela ord”.  

Som vi har sett ovan kan informanterna ibland bli påverkade av hur kam-
raterna skriver. I intervjun med Anton G påtalar han att det är upp till var 
och en att bestämma hur man ska stava. Av denna anledning kan man enligt 
honom heller inte klaga på någons stavning, även om man själv kanske upp-
lever den som ”fel”. (Intervju med Anton G.) Björn G säger i sin intervju 
också att man i vänkretsen ofta anpassar sin stavning efter varandra, något 
som också styrks av t.ex. Mattias V och Sebastian V. (Intervjuer med 
Björn G, Mattias V och Sebastian V.) Här sker alltså en ackommodation i viss 
mån till vännerna vad gäller stavningen. 

Ett exempel på att var och en gör som han/hon själv finner bäst ger Mar-
kus G, som menar att två olika meddelanden kan ha samma innehåll men att 
det utifrån stavning och meningsbyggnad är fullt möjligt att se vem som har 
skrivit dem. Det är upp till var och en att själv bestämma hur ljudnära stav-
ningen ska vara. Själv menar Markus G att han stavar olika från gång till 
gång, även inom ett och samma meddelande, och ju mer ljudnära han försö-
ker vara desto längre blir meddelandet, vilket är något man vill undvika när 
man ska skicka sms. (Intervju med Markus G.) Tina G menar också att man 
ibland kan tycka att någon stavar ett ord felaktigt. Man påpekar inte att det 
är fel, berättar hon, men man kan tycka att stavningen är konstig. (Intervju 
med Tina G.) Linda V är av den åsikten att man egentligen inte bryr sig om 
hur andra stavar, så länge man förstår vad som avses; man har ju vant sig vid 
att folk skriver olika, menar hon. (Intervju med Linda V.) 

3.8.2 Dialekt eller standardsvenska – eller blandformer? 
Vi har sett att sms är den skriftpraktik där det är vanligast att informanterna 
skriver på dialekt. Men hur stor del av det totala antalet sms skriver infor-
manterna på dialekt, och blandar de dialekt och standardsvenska i samma 
meddelande eller håller de dem åtskilda? När informanterna ombads upp-
skatta hur stor andel av sina sms de skriver på dialekt blev siffrorna höga: 
hela 18 av 31 informanter anser sig skriva mer än 90% av sina sms på dialekt, 
varav fjorton uppskattar andelen till 95% eller högre. Sju informanter upp-
skattar antalet sms på dialekt till någonstans mellan 80 och 89% och slår 
man ihop dessa två grupper ser vi att hela 25 av 31 informanter tror sig 
skriva mer än 80% av sina sms på dialekt (se Tabell 18). Vid en jämförelse 
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mellan flickor och pojkar kan man i Tabell 18 se att 10 av 15 pojkar placerar 
sig själva i kategorin 90–100% och att alla bedömer att de skriver 60% eller 
fler av sina sms på dialekt, medan 3 av flickorna anser sig skriva endast max-
imalt 40% procent av sina sms på dialekt (varav 1 under 20%). 

Tabell 18. Elevernas egen uppskattning av hur stor andel av sina sms de skri-
ver på dialekt 

Procent Flickor  
gy + Vocana 
(16) 

Pojkar  
gy + Vocana 
(15) 

Alla  
elever 
(31) 

90–100 % 8  10  18 

80–89 % 4  3  7 

60–79% 1  2  3 

40–59 % –  – 0 

20–39 % 2  – 2 

0–19 % 1  – 1 

En intressant fråga är alltså om informanterna tillåter sig blanda dialekt och 
standardsvenska i ett och samma sms eller om de håller sig till det de har 
valt. Av de 31 informanterna uppger 22 att de skriver vissa sms på dialekt 
och vissa andra på standardsvenska och att de alltså håller sig till den variant 
de valt från början. Åtta informanter menar att de skriver bara på dialekt, 
men en av dessa markerar även att hon skriver en del meddelanden på stan-
dardsvenska och en del på dialekt. Tio informanter uppger att de blandar 
dialekt och standardsvenska. Slutsatsen man kan dra är dock att största de-
len av de sms som informanterna skickar är skrivna på dialekt, och att de 
flesta när de skriver ett sms inte blandar dialekt och standardsvenska.  

Hur motiverar då informanterna sina val? Två av de informanter som sä-
ger att de enbart skriver på dialekt i sina sms menar att det är något de ”bara 
gör”: ”För att jag alltid gör det” (Mikaela V) och ”[det är] mest naturligt” 
(Catrin G). En tredje menar att det är något han gör ”För att bevara vårt 
språk” (Kristoffer V). Övriga informanter som uppgivit att de skriver sms 
enbart på dialekt ger ingen motivering. 

Större delen av dem som ibland skriver på dialekt och ibland på standard-
svenska anser att valet beror på mottagaren. ”Hede beror no på köm ja ska 
stjeck åt”, skriver t.ex. Camilla V. Är mottagaren bekant och någon som man 
vet talar och förstår och kanske själv också skriver på dialekt, så väljer man 
dialekt. Är man däremot osäker eller har en mer officiell relation till motta-
garen väljer man standardsvenska: ”Till bekanta på dialekt. Men t.ex. till 
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arbetsgivaren på högsvenska, för att undvika missförstånd” säger Alexan-
der V, eller som Katarina G utrycker det: ”Jag skriver helt enkelt bara på det 
sätt som passar bäst för mig och mottagaren”. Isak V är av den åsikten att det 
är helt i sin ordning att prova på dialekt först även om man inte känner mot-
tagaren. (Intervju med Isak V.) Tina G säger att hon direkt byter från dialekt 
till standardsvenska om det visar sig att den andra personen skriver på stan-
dardsvenska, eftersom man då vet att det är ”deras sätt att skriva”, som hon 
uttrycker det. (Intervju med Tina G.) Här har vi återigen ett exempel på  
ackommodation och att informanterna anpassar sig till mottagaren. 

Återigen återkommer informanterna till att det också ska kännas natur-
ligt: ”Skriver bara det som kommer naturligt”, förklarar Björn G. Han får 
stöd av Johanna G: ”För ibland känns det naturligare m dialekt, ibland m 
högsvenska” som också lägger till: ”Det beror också på budskapet i sms:et 
samt åt vem man skickar”. Anton G tycks tänka mer på sin egen situation 
som skribent när han motiverar sitt val att hålla isär dialekt och standard-
svenska med att det är ”Lättast att hålla skillnad och inte blanda ihop två 
’språk’”. 

De informanter som kodväxlar och alltså blandar dialekt och standard-
svenska i samma sms anger flera anledningar, t.ex.:  

Beror på vem jag skickar åt och humöret. Ibland känns det roligt att blanda (Nata-
lie G) 

Jag blandar också för att man kan ta bra uttryck från båda (Petra G) 

För att man skriver högsvenska om den andra gör det om det t.ex. är en moster man 
skriver till. Ibland blandar man eftersom vissa dialektord kan bli för ”klumpiga” (Re-
becka G) 

Jag tycker att det är enklare att skriva på högsvenska men… det blir kanske lite mer 
personligt med lite dialektord med (Mia G) 

Som vi ser ovan menar Natalie G att hon blandar dialekt och standard-
svenska av den enkla anledningen att det ibland känns roligt att göra det. 
Petra G menar istället att fördelen med att blanda är att man kan ta det ut-
tryck, antingen från dialekten eller från standardsvenskan, som passar bäst 
för den aktuella situationen. Rebecka G anpassar sig till mottagaren men 
menar också att hon blandar p.g.a. att ”vissa dialektord kan bli för ’klump-
iga’”, vilket kanhända betyder svårstavade i detta fall. Hon får medhåll från 
David G som säger att han väljer att blanda eftersom vissa ord (på dialekt) 
kan ta längre tid att stava, och i intervjun säger Elin G att hon blandar om 
hon t.ex. inte orkar stava vissa ord på dialekt. Istället menar hon att det är 
upp till mottagaren att tolka ordet som dialekt eller standardsvenska. (Inter-
vju med Elin G.) Mia G tillstår att hon tycker att det är enklare att skriva på 
standardsvenska men att dialektorden gör att meddelandet blir mer person-
ligt. Ytterligare ett par av informanterna uppger att de blandar dialekt och 
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standardsvenska, men de anger ingen orsak eller anledning till att de gör det: 
”Ofta blir det en blandning, vet ej varför” (Louise G).  

Tabell 19. Faktorer som påverkar beslutet att skriva på dialekt eller stan-
dardsvenska 

 Flickor  
gy  
(11) 

Pojkar  
gy  
(5) 

Flickor  
Vocana 
(5) 

Pojkar  
Vocana 
(10) 

Alla 
(31) 

mottagare 11 5 5 10 31 

ämne 5 1 2 1 9 

syfte 4 1 1 2 8 

längd 5 2 0 1 8 

tid 1 2 0 4 7 

Att skicka ett sms innebär alltså att informanterna måste ta ställning till om 
de ska skriva på dialekt eller standardsvenska, eller blanda dessa två, och 
enligt dem själva är det flera faktorer som påverkar detta beslut. Även om 
antalet informanter inte är så stort är det dock intressant att se vissa skillna-
der i materialet. Som redan nämnts är mottagaren den viktigaste faktorn 
som tas i beaktande, något alla informanter håller med om. Mottagaren är i 
de allra flesta fall en nära vän, en familjemedlem eller släkting. Vänner, sys-
kon, skolkamrater, föräldrar, kusiner nämns mest men även personer lite 
längre bort i de sociala nätverken förekommer: närpesbor, österbottningar, 
sådana som talar en snarlik dialekt, vilka dock troligtvis också kan räknas in i 
kategorin vänner. Samma sak gäller för annat som skrivs på dialekt: e-post, 
brev, vykort och chattsamtal på nätet. Andra faktorer som också spelar in 
men som dock inte är lika betydelsefulla, är vad man skriver om (ämne), vad 
man vill uppnå med sitt meddelande (syfte), hur långt meddelandet är och 
hur lång tid man har på sig. Innehållet i meddelandet, dvs. ämnet, är av 
större betydelse för flickorna medan tiden spelar större roll för pojkarna. 
Tittar man däremot på faktorn längd på meddelandet tillskriver gymnasie-
eleverna den större vikt medan eleverna i Vocana inte anser den vara av nå-
gon betydelse alls. 

3.8.3 Sammanfattning 
Eftersom stavningsregler och konventioner saknas för dialekten måste varje 
individ besluta sig för vilka konventioner han/hon (eventuellt) vill följa. In-
formanterna delar sig i två huvudgrupper: de som ”skriver som det låter” – 
ljudskrivarna – och de som tycker att konventioner inte är viktiga utan an-
ser att ”det blir som det blir” – de regellösa. Några informanter löser pro-



 

116 

blemet med avsaknaden av stavningsregler genom att stödja sig på standard-
svenskans stavningsnormer.  

Ett fåtal informanter anser sig inte ha stött på några problem alls vad gäl-
ler att skriva på dialekt. Flera andra menar dock att det finns vissa svårighet-
er, främst vad gäller att återge dialekten ortografiskt, dvs. stavning. Andra 
problem som nämns är att alla stavar olika och att risken att bli missförstådd 
är stor. 

En del av informanterna tycker att deras egna ortografiska normer för dia-
lektskrivandet har förändrats sedan de först började skriva på dialekt. På 
vilket sätt de har förändrats har man dock olika syn på och tendenserna är 
motstridiga. Förändringar som nämns är att stavningen har blivit an-
norlunda, att man känner sig säkrare på sitt eget skrivande, att man har för-
enklat hur man skriver, att man numera skriver mer dialektalt eller i vissa 
fall mer standardsvenska och att man många gånger använder sig av stan-
dardsvensk stavning när det blir för komplicerat att försöka skriva så ljud-
nära som möjligt. Man kan säga att en del av informanterna anser sig ha 
börjat skapa sina egna konventioner medan andra menar att de medvetet 
struntar i att försöka skapa sådana. Däremot nämns att det egna sättet att 
skriva kan påverkas av vännernas skrivsätt.  

Hela 25 av 31 informanter tror sig skriva mer än 80% av sina sms på dia-
lekt. Största delen av de sms som informanterna skickar är alltså skrivna på 
dialekt, och de flesta blandar inte dialekt och standardsvenska när de skriver 
ett sms.  

Vid valet av standardsvenska eller dialekt är mottagaren den mest avgö-
rande faktorn. Om mottagaren själv talar dialekt väljer man dialekt, men om 
man inte känner till om han/hon talar dialekt väljer man istället standard-
svenska. Man väljer dock även standardsvenska ifall relationen mellan sän-
dare och mottagare innehåller någon form av hierarki dem emellan, t.ex. 
mellan elev och pianolärare. Andra faktorer som nämns är ämnet för med-
delandet, syfte, längd och hur lång tid man har på sig. 

3.9 Ungdomarnas dialektskrivande i framtiden 
Eftersom dialektskrivande i sms och e-post är en relativt ny företeelse för 
ungdomarna är det svårt att säga något om huruvida de kommer att fortsätta 
skriva på dialekt i vuxen ålder eller om det är något som de förknippar med 
ungdomstiden och som de slutar med när de blir äldre. Frågar man ungdo-
marna själva verkar det dock som om dialektskrivandet inte kommer att 
avta, även om i varje fall några av dem tror att det är något de gör nu, så 
länge de är unga och bor kvar i hemkommunen. 

De informanter som tror att de kommer att sluta skriva på dialekt i vuxen 
ålder anger i huvudsak två anledningar: man slutar när man blir äldre 
och/eller när man flyttar ifrån Närpes. Flera av dem nämner att de inte tror 
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att de kommer att fortsätta bo i Närpes och därmed tror de heller inte att de 
kommer att fortsätta skriva på dialekt.  

Nej. Jag tror att när man blir vuxen slutar man med det småningom (Mia G) 

Nej. När man flyttar från Närpes gör man inte det och även när man blir äldre tror jag 
att man inte gör det (Rebecka G) 

Nej. Tror inte det eftersom jag alltmera börjar föredra högsvensk… (Louise G) 

Som vi ser nämner Mia G och Rebecka G att dialektskrivandet troligtvis 
kommer att avta när de blir äldre. Mia G menar att det är något som unga 
gör och att man som vuxen slutar skriva på dialekt och Rebecka tar också 
upp att hon tror att man slutar skriva på dialekt om man flyttar från Närpes. 
I vilken ålder de anser att man blir vuxen framgår dock inte av deras svar. 
Louise G menar att hon redan nu har börjat föredra mer och mer att skriva 
på standardsvenska, och kanske är detta ett naturligt steg i den utveckling 
som dessa informanter menar sker, att skrivandet på dialekt avtar när man 
bli vuxen. 

Viktor G tror inte att han kommer att skriva på dialekt när han är vuxen, 
enligt honom själv är det inte heller troligt att han bor i Närpes om 20 år. I 
intervjun säger han dock att det är möjligt att han fortsätter under förutsätt-
ning att han kommer att ha fortsatt kontakt med hembygden och dialekten. 
(Intervju med Viktor G.) Rebecka G tror inte heller hon att man skriver på 
dialekt om man flyttar från Närpes. Ytterligare en informant, Micke V, svarar 
att han inte tror att han kommer att skriva på dialekt i vuxen ålder men detta 
gäller enbart om han flyttar utomlands. Om han istället blir kvar i Närpes, 
eller kanske över huvud taget i Finland, kommer han att fortsätta skriva på 
dialekt eftersom det känns naturligt för honom. Samma argument som 
Micke V har Anna G som tror sig fortsätta att skriva på dialekt när hon blir 
vuxen: ”Det känns så naturligt”.  

Catrin G och Isak V nämner båda att de tror att dialektskrivandet kommer 
att ”sitta i”, ”He siter vell i” (Isak V) samt ”Jag tror det kommer att sitta i” 
(Catrin G), vilket skulle kunna tolkas negativt. Dvs. även om man skulle vilja 
sluta så kommer man, nästan mot sin vilja, att fortsätta eftersom det sitter i 
ryggmärgen. Jag tror dock att de istället menar vad Camilla V uttrycker: ”det 
kommer automatiskt”.  

En grupp informanter menar att de kommer att fortsätta skriva på dialekt 
av den enkla anledningen att dialekten är så starkt knuten till deras identitet 
och därmed så viktig för dem att de varken kan eller vill sluta:  

Ja. För att det är en del av ens identitet och var man än bor så har man säkert kontakt 
med någon som också pratar dialekt, så då kan man upprätthålla sin dialekt med ngn 
fr. Närpes (Johanna G) 

Ja. För att hålla kvar språket (Jonas V) 
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Ja. Förhoppningsvis har man inte fallit helt ur spåren. Dialekten betyder nog mycket 
för mig (Petra G) 

Ja. För att jag alltid vill bevara lite skriftspråk av min dialekt (Tina G) 

Här ser vi att informanterna nämner att de vill ”upprätthålla”, ”bevara” 
och ”hålla kvar” dialekten och att de uppfattar skrivandet som ett sätt att 
göra det. Det är enbart Johanna G som nämner något om att flytta från När-
pes men troligtvis är det underförstått hos de övriga. I det fall de blir kvar i 
Närpes är det knappast någon tvekan om att de kommer att upprätthålla och 
bevara sin dialekt utan att behöva göra det särskilt medvetet. I intervjun 
säger dock Tina G att hon tror att det kommer att bli mindre dialekt och mer 
standardsvenska med anledning av att hon kommer att flytta från Närpes för 
att studera och därmed få nya vänner som inte talar dialekt. Däremot kan 
hon fortsätta att skriva dialekt till t.ex. sin syster eller någon annan hon har 
nära kontakt med, något som är viktigt för henne: ”jag skickar inte åt vem 
som helst på dialekt”, säger hon. (Intervju med Tina G.) 

Flera informanter kommenterar att dialekten är starkt förknippad med  
orten. Anton G t.ex. låter förstå att han tänker flytta från hemkommunen 
men att han av naturliga skäl kommer att fortsätta ha kontakt med Närpes 
genom de släktingar och vänner som bor kvar och därför tror att han kom-
mer att fortsätta skriva på dialekt. Mikaela V tror att hon kommer att bo kvar 
i kommunen och därför också kommer att fortsätta tala och även skriva dia-
lekt: ”Jag kommer väl att bo här hela livet, så jag tror att jag inte glömmer”. 
Natalie G säger i intervjun att hon är ganska säker på att hon kommer att 
fortsätta skriva på dialekt till dem hon talar dialekt med, oberoende av om 
hon flyttar från orten eller inte. (Intervju med Natalie G.) Cecilia V är dock 
inte lika säker på att hon kommer att fortsätta skriva på dialekt, eftersom 
hon anser att man inte kan fortsätta skriva dialekt till alla när man kommer 
ut i arbetslivet. Däremot tror hon att hon fortfarande kommer att skriva på 
dialekt i kontakten med sina nära vänner. (Intervju med Cecilia V.) 

Att dialekten är modersmålet och man därför har rätt eller åtminstone an-
ledning till att också skriva på dialekt ser vi hos David G, Markus G och 
Alexander V. David G säger att han kommer att fortsätta skriva på dialekt 
p.g.a. de principer han har, vilket jag tolkar som att han anser att det är en 
principfråga att få skriva på dialekt eftersom dialekten är hans förstaspråk. 
Markus G ser inte någon anledning till att han ska sluta: ”Ja. Det är jag som 
skriver på mitt sätt, varför ändra?” och får medhåll av Alexander V. För 
Mattias V är det också självklart att fortsätta skriva på dialekt när han blir 
vuxen: ”Eftersom dialekten fortfarande finns”. 

Ett par av informanterna förutspår att dialektskrivandet kommer att 
sprida sig och att fler och fler kommer att skriva på dialekt. Björn G tror även 
att dialekter över huvud taget kommer att få större utrymme och således 
också dialektskrivandet: ”Ja. Tror att dialekterna blir allt mer populära och 
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därför även vanligare i samhället”. Simon V tror också att han fortsätter att 
skriva på dialekt: ”Ja. För att alla kommer att skriva då”. Vem som egentlig-
en avses när Simon V säger att alla kommer att skriva på dialekt är oklart. 
Kanske menar han alla som talar dialekt, eller möjligtvis att alla som han nu 
skriver på dialekt till också kommer att fortsätta med det i vuxen ålder.  

Fyra informanter (Annika V, Kristoffer V, Martin V och Sebastian V) tror 
att de kommer att fortsätta skriva på dialekt som vuxna men kan inte riktigt 
motivera varför de tror det. Kanske är det så självklart att de inte anser sig 
behöva motivera det. Att det dock inte alltid känns odelat positivt med skri-
vande på dialekt framkommer i intervjun med Björn G. Han är av den åsik-
ten att fler och fler kommer att börja skriva mer och mer på dialekt, vilket 
gör att han känner sig mer orolig för standardsvenskan än för dialekten. 
(Intervju med Björn G.) 

3.9.1 Sammanfattning 
Att säga något bestämt om huruvida informanterna kommer att fortsätta 
skriva på dialekt i sitt vuxna liv är utifrån enkätsvaren och intervjuerna svårt. 
Själva är de av olika åsikter. En del tror att de kommer att fortsätta skriva på 
dialekt om de bor kvar i kommunen men att de slutar om de flyttar, t.ex. på 
grund av studier eller jobb. En del tror också att dialektskrivandet är något 
som hör ungdomar till och att de därför kommer att sluta när de blir äldre.  

Det finns dock också informanter som tror att de fortsätter skriva på dia-
lekt, oberoende av om de bor kvar i Närpes eller flyttar. För dessa informan-
ter är dialekten, och därmed skrivandet på dialekt, så starkt knuten till iden-
titeten att det inte är något alternativ att sluta. Några nämner också att skri-
vandet på dialekt är ett sätt att upprätthålla sitt språk. Andra argument för 
att fortsätta är att skrivandet har blivit en vana och att dialekten är moders-
målet, vilket man helt enkelt inte slutar tala och skriva.  

I avsnitt 5.5 ges en redovisning av hur informanternas skrivande på dia-
lekt faktiskt utvecklats och förändrats under de fem år som gått sedan 
undersökningen genomfördes. 

3.10 Föräldrarnas skrivande på dialekt 
En del av informanterna är av den åsikten att de kommer att sluta skriva på 
dialekt när de blir vuxna eftersom de menar att dialektskrivandet är något 
ungdomar gör och något som avtar när man blir äldre. Men eftersom större 
delen av informanterna tror att de kommer att fortsätta att skriva på dialekt 
även när de blir vuxna är det också intressant att titta på om deras föräldrar 
skriver på dialekt och hur informanterna ser på detta. Av de 31 informanter-
na svarar fjorton ja på frågan om deras föräldrar någon gång skriver på dia-
lekt. Två av informanterna menar att deras föräldrar ofta skriver på dialekt: 
”Ja. He je vell mest häila tidin” (Isak V) och ”Ja. Hela tiden nestan” (Kristof-
fer V).  
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Några informanter uppger att föräldrarna skriver dialekt när de kommu-
nicerar med informanterna själva, t.ex. Natalie G och Annika V: ”Om jag 
skriver (ex. textmeddelande) på dialekt, svarar de oftast så” (Natalie G) och 
”När dom skriver till mig & vänner” (Annika V). I dessa fall ser det alltså ut 
att vara så att det är kontakten med ungdomarna som ”triggar” föräldrarna 
till att skriva på dialekt. Ytterligare två informanter (Sebastian V, David G) 
säger att föräldrarna skriver på dialekt när de skriver lappar/kom ihåg-
lappar hemma och en informant (Petra G) säger att föräldrarna skriver dia-
lekt i sms.  

Några av informanterna har föräldrar som skriver på dialekt men som gör 
det ytterst sällan.  

Ja. Inköpslistor, men sällan (Cecilia V) 

Ja. I sällsynta fall sms (Anton G) 

Ja. Endast i sms någon enstaka gång (Katarina G) 

Ja. I textmeddelanden någon gång. Ibland på lappar (Linda V) 

Som vi kan se ovan nämns sms av Anton G, Katarina G och Linda V, medan 
Cecilia V säger att föräldrarna någon gång ibland skriver på dialekt i inköps-
listor. Linda V nämner också lappar. Också Camilla V har föräldrar som skri-
ver på dialekt om de skickar sms, men även här är det sporadiskt: ”Ja. Om de 
skickar ett meddelande, vissa gånger kommer det på dialekt, vissa gånger på 
högsvenska” (Camilla V). 

Tre av informanterna uppger att en av föräldrarna ibland skriver på dia-
lekt, i två av fallen är det pappan och i ett är det mamman det gäller. Jo-
hanna G berättar att ”Pappa skriver ibland (dock rätt sällan) lappar på dia-
lekt, men det är mest på skoj. ’Viktiga’ lappar skriver han på högsvenska”. 
Louise G säger att hennes pappa någon enstaka gång skriver på dialekt: ”[…] 
bara pappa aldrig mamma. Det är nog bara korta sms i så fall om pappa skri-
ver dialekt”. Anna G har i motsats till Johanna G och Louise G en pappa som 
inte skriver på dialekt. Däremot gör mamman det ibland, ”om hon orkar”, 
som Anna G beskriver det. Anton G berättar i intervjun att han skriver text-
meddelanden på dialekt till sina föräldrar men att föräldrarna i sin tur oftast 
besvarar dem på standardsvenska. Anledningen till detta menar han är att de 
inte har skrivit så mycket dialekt och att de har svårt att veta hur de ska stava 
på dialekt. Sedan tillägger han att han ibland dessutom brukar klaga på de-
ras stavning. (Intervju med Anton G.) Att föräldrarna inte har någon kun-
skap i att skriva på dialekt är en synpunkt som återkommer flera gånger hos 
informanterna, både i enkäter och i intervjuer.  

Knappt hälften av informanterna säger att deras föräldrar aldrig brukar 
skriva på dialekt. Gissningarna om varför det förhåller sig på detta sätt är 
dock av varierande slag, t.ex.: 
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Nej. Eftersom dom inte gjorde det som unga (Micke V)  

Nej. Det finns inte i deras kultur. De hade inte mobiltelefoner då de var unga (Elin G) 

Nej. De har aldrig gjort det och ser förmodligen ingen idé i det (Markus G) 

Nej. De är för gamla och de vet bättre än så (Viktor G) 

Nej. För gammalmodiga antar jag. Skulle inte kännas naturligt (Björn G) 

I kommentarerna här ovan ser vi att några menar att föräldrarna inte skriver 
på dialekt p.g.a. sin ålder och att de inte fått lära sig det när de var unga. 
Dessa ungdomar kopplar dialektskrivandet till ungdomar och ungdomskul-
tur, dvs. att skriva på dialekt är något man gör, och framför allt lär sig, då 
man är ung. Elin G påpekar att föräldrarna inte hade tillgång till mobiltele-
foner när de var unga, vilket också innebär att skrivandet på dialekt för 
henne är starkt förknippat med just mobiltelefonen. Björn G nämner att han 
inte tror att det skulle kännas naturligt för föräldrarna att skriva på dialekt, 
vilket är ett argument som används ganska ofta när ungdomarna ska förklara 
varför de själva väljer att skriva på dialekt, det känns ”naturligt” för dem. 
Viktor G skriver att föräldrarna ”vet bättre än så”, vilket måste tolkas så att 
han någonstans anser att det är något dumt med att skriva på dialekt, och 
Markus G menar att hans föräldrar nog inte skulle se någon mening med att 
skriva på dialekt.  

Två av informanterna väljer ordet vana när de funderar över varför för-
äldrarna inte skriver på dialekt: ”De är vana att skriva högsvenska” 
(Catrin G) samt ”De är inte vana att skriva på dialekt” (Rebecka G). Detta 
kan också kopplas till det som sagts tidigare, om att föräldrarna inte skrev på 
dialekt som unga och därför inte heller gör det som vuxna. Tina G säger ”De 
har alltid blivit lärda att vara tvungna att skriva på högsvenska” vilket dock 
också torde vara sant för de allra flesta, för att inte säga alla, av mina infor-
manter. En liknande fundering har Micke V, som menar att föräldrarna är 
vana vid att skriva standardsvenska eftersom de aldrig hade några mobiltele-
foner när de var unga (jfr kommentar av Elin G ovan), i motsats till ungdo-
mar i hans egen ålder som han menar har vant sig med att skriva på både 
standardsvenska och dialekt. (Intervju med Micke V.) 

Alexander V konstaterar enkelt att de, dvs. föräldrarna, ”Föredrar väl att 
skriva högsvenska…” och även Mia G funderar i samma banor: ”Mamma 
pratar högsvenska och pappa tycker nog att man skall skriva på högsvenska 
för det skrivna är mer formellt”. Simon V tror att anledningen till att föräld-
rarna inte skriver på dialekt är att andra inte gör det, dvs. att föräldrarnas 
jämnåriga bekanta inte heller skriver på dialekt. Av samma anledning som 
många ungdomar skriver på dialekt så väljer de vuxna att inte göra det, dvs. 
de gör som ”de andra” gör. 

Johanna G har visserligen en mamma som ofta använder språket kreativt 
men att gå så långt som att skriva på dialekt tror inte dottern att hon har 
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övervägt: ”Mamma tycker språket är så viktigt och hon tycker om att ’leka 
med ord’, dock bara på högsvenska. Skulle inte kunna tänka mig att hon 
skulle göra det på dialekt så…”. Jonas V har en mamma med finska som mo-
dersmål och som därför av naturliga skäl inte skriver på dialekt. Pappan 
däremot gör det inte av en annan anledning: ”Mamma skriver oftast på 
finska. Det som pappa skriver är oftast bara räkningar”. 

3.10.1 Sammanfattning 
Fjorton informanter uppger att deras föräldrar, eller en av dem, ibland skri-
ver på dialekt. Dock är det enbart två informanter som säger att deras föräld-
rar ofta skriver på dialekt. En del av dem menar att det enbart är i kommu-
nikationen med informanterna som detta sker. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att detta är informanternas egen uppfattning om föräldrarnas 
skrivande på dialekt. 

Knappt hälften av informanterna uppger att deras föräldrar inte skriver på 
dialekt. Anledningarna till detta menar informanterna är att föräldrarna 
tillhör en äldre generation samt att de inte hade några mobiltelefoner när de 
var unga och inte heller fick lära sig skriva på dialekt. 

3.11 Sammanfattning 
I inledningen till detta kapitel ställs ett antal frågor som sedan besvaras; 
Vilken betydelse har dialekten som skriftspråk för denna grupp ungdomar? 
Vilken roll spelar dialekten, som skriftspråk i allmänhet och i denna skrift-
praktik i synnerhet, för ungdomarnas identitet och identitetsskapande? Av 
vilka anledningar väljer de att skriva på dialekt trots att de redan har ett väl 
fungerande skriftspråk? Hur anser de själva att de går till väga när de skriver 
på dialekt, dvs. hur säger de att de gör? Vilka normer och konventioner anser 
de sig följa, och i vilka skriftpraktiker används dialekten? 

Att ungdomarna använder dialekten som skriftspråk har flera orsaker. Att 
dialekten är modersmålet och att de därmed känner sig mer hemma i den 
anges dock som en av de främsta anledningarna. Det informanterna talar, 
dvs. dialekt, vill de också skriva, och de anser sig ha lättare att uttrycka sig på 
modersmålet. Kort sagt är dialekten så starkt knuten till informanternas 
identitet att de inte bara vill tala utan också skriva dialekt i de skriftpraktiker 
där de anser detta vara lämpligt. Andra skäl anges också, som t.ex. att det är 
denkelt och går snabbt, att de inte behöver tänka på stavningen och att de 
gör det därför att alla kompisar gör det.  

Större delen av informanterna säger sig försöka skriva som de talar. Den 
ortografiska realiseringen är dock inte så enkel. Bland informanterna kan vi 
se två olika huvudgrupper: de som skriver som de talar – ljudskrivarna – 
och de som tycker att det blir som det blir – de regellösa, vilka jag strax 
kommer att presentera noggrannare. 
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I undersökningen analyseras elva skriftpraktiker indelade i fem grupper, 
och informanterna deltar med ett undantag, nämligen grupp V skoluppgifter, 
i samtliga skriftpraktiker på dialekt; I elektroniska skriftpraktiker (sms, e-
post, chatt), II handskrivna lappar (kom ihåg-lappar, inköpslistor, lappar till 
föräldrar resp. kompisar), III vykort och brev samt IV dagbok.  

De flesta informanter började skriva på dialekt i 10–14-årsåldern. Femton 
av informanterna säger sig ha börjat dialektskrivandet i samband med att de 
fick sin första mobiltelefon och började skicka sms. Några få nämner också 
e-post och chatt samt brev och lappar till kompisar. 

Anledningarna till att skriva på dialekt varierar, men i många fall menar 
informanterna att det är en naturlig utveckling eftersom dialekten är mo-
dersmålet: det man talar vill man också skriva. Att de känner sig mer hemma 
i och bekväma med dialekten nämns samt att de upplever att de har lättare 
att uttrycka sig och hitta rätt ord på dialekten. Skriver informanterna på 
standardsvenska kan de ibland känna att de måste översätta det de vill säga 
från dialekt till standardsvenska. Dialekten är starkt knuten till elevernas 
identitet, och därför tar de chansen att även skriva på dialekt i de skriftprak-
tiker där de anser detta vara lämpligt. Att använda dialekten också i skrift 
innebär att de får vara sig själva. 

Utöver dessa anledningar väljer också informanterna att skriva på dialekt 
av rent praktiska skäl: det är enkelt och går snabbt, och, kanske viktigast, de 
upplever att de inte behöver fundera särskilt mycket över stavningen. Några 
gör det ”för att alla andra gör det” och några få ger också intryck av att de 
upplever sig ha fastnat i en gammal vana, dvs. de började skriva på dialekt 
för att kompisarna gjorde det, och fortsätter utan att reflektera särskilt 
mycket över det. Andra skäl som nämns är gemenskap och personlighet. 

I kapitlet redovisas elva olika skriftpraktiker och hur vanligt det är att in-
formanterna använder sig av dialekt i dessa. Skriftpraktikerna har som vi 
sett delats in i fem olika grupper utifrån mottagare och medium samt grad av 
förekomst.  

Av resultaten kan vi se att de elektroniska skriftpraktikerna – sms, chatt 
och e-post – ligger högst medan de mer traditionella – dagbok, vykort och 
brev, tillsammans med skoluppgifter – ligger lägst på listan över skriftprak-
tiker på dialekt (Figur 2). Anledningarna till detta kan vara många. Att sms 
ligger högst kan troligtvis förklaras med att det också är en av de skriftprak-
tiker som ligger närmast talspråket. Sms skulle kunna beskrivas som 
”tal/dialog i skriftform”, och det faktum att informanterna och de allra flesta 
ungdomar i samma ålder, för att inte säga alla, dessutom har egen mobiltele-
fon har naturligtvis också bäddat för detta. Mobiltelefonens lättillgänglighet i 
jämförelse med t.ex. en dator är ytterligare en faktor som spelar in. Ännu 
närmare talspråket ligger naturligtvis chattandet som dessutom sker i real-
tid, precis som ett samtal. En faktor som däremot gör chattandet mindre 
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tillgängligt än sms:andet är kravet på tillgång till dator och internet.90 E-post 
kan också betraktas som en dialog mellan två (eller flera) personer men i 
informanternas kommentarer kan vi dock se att flera anser att e-
postmeddelanden ibland är för långa för att skrivas på dialekt. 

Figur 2. Skrivande på dialekt eller standardsvenska i elevernas skriftprak-
tiker 
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Skriftpraktikerna i gruppen handskrivna lappar hamnar i mitten på skalan. 
Kom ihåg-lappar till sig själv och inköpslistor delar egenskapen att de i samt-
liga fall vad gäller kom ihåg-lappar och i många, eller t.o.m. de flesta, fall vad 
gäller inköpslistor är tänkta att läsas av samma person som skriver dem, dvs. 
informanterna själva. Att skriva inköpslistor kategoriseras dessutom av flera 
som en vardaglig syssla. Flera informanter protesterar dock mot att skriva 
inköpslistor på dialekt och menar det är både svårt och onödigt att ”över-
sätta” orden till dialekt. Att detta motstånd är så starkt är svårt att tolka. En 
tänkbar anledning är att man inte möter den dialektala skriftbilden i affären 
och att man därför heller inte vill använda dialekt när man skriver sina in-
köpslistor.  

Lappar till föräldrar och kompisar anser en majoritet bör skrivas på stan-
dardsvenska. De informanter som väljer att skriva på dialekt motiverar det 
med att det är det gemensamma språket för dem själva, föräldrarna och 
kompisarna, och att det därför är naturligt och självklart att också välja det 

                                                             
90 Möjligheten att chatta via internetuppkoppling i mobilen fanns förvisso vid tidpunkten för undersökning-
en. Jag tror dock inte att det var något som särskilt många informanter, om alls någon, nyttjade. Idag är 
förhållandena sannolikt annorlunda. 
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när man skriver. De som skriver lappar på standardsvenska till sina föräldrar 
tvivlar ofta på att föräldrarna över huvud taget har kunskap och förmåga att 
läsa skriven dialekt.  

Ytterst få skriver dagbok, vykort och brev men de två sistnämnda är ex-
empel på skriftpraktiker som många av informanterna anser bör ske på 
högsvenska. Inlämningsuppgifter i skolan är den skriftpraktik som infor-
manterna är tydligast med ska ske på standardsvenska, eftersom de varken 
får eller vill skriva på dialekt i skolan. 

Sms, chatt och e-post är alltså de skriftpraktiker som oftast förekommer 
på dialekt medan dagbok, vykort, brev samt skoluppgifter förekommer be-
tydligt mer sällan. Det faktum att de tre först nämnda skriftpraktikerna är 
moderna i jämförelse med dagbok, vykort och brev är troligtvis relevant i 
sammanhanget. Dagbok, vykort och brev är skriftpraktiker som funnits un-
der hela mina informanters livstid medan sms, e-post och chatt har blivit 
vardagliga skriftpraktiker under senare hälften av deras liv. Detta i sin tur 
innebär att de har socialiserats in i att vissa skriftpraktiker, t.ex. dagbok, 
vykort och brev, sker på ett visst sätt, t.ex. på standardsvenska, medan de 
nyare skriftpraktikerna sms, e-post och chatt, erbjudit dem en möjlighet att 
skapa något nytt där de själva får bestämma vilka regler som gäller. Att nyare 
skriftpraktiker tar hjälp av nyare teknik medan mer traditionella skriftprak-
tiker håller sig till traditionella material – papper och penna – är även det 
något som understryker dessa skillnader. 

De grupperingar man kan se vad gäller elevernas skriftpraktiker gör gäl-
lande att många använder de elektroniska medierna och det är också många 
som deltar i dessa skriftpraktiker på dialekt. De lite mer traditionella skrift-
praktikerna inköpslistor och lappar har relativt sett färre deltagare men ma-
joriteten av de elever som deltar i dessa deltar på dialekt. Få elever deltar i de 
traditionella skriftpraktikerna vykort, brev och dagbok och här kan vi också 
se en procentuell minskning av hur många som deltar på dialekt. Den sista 
gruppen, skoluppgifter, är den skriftpraktik som har minst antal elever som 
deltar på dialekt, nämligen en enda elev. Övriga 30 elever anser att skolupp-
gifter ska skrivas på standardsvenska. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i de fall informanterna brukar 
skriva på dialekt (eller anser att det är i sin ordning att göra det) hänvisar de 
till att dialekten är modersmålet, att det är enkelt och naturligt, medan de 
som väljer standardsvenska antingen gör det för mottagarens skull eller för 
att de inte anser det vara lämpligt att skriva dialekt i just de skriftpraktiker-
na.  

Eftersom det inte finns några normerade stavningsregler för dialekten är 
det upp till var och en att skapa sina egna normer och konventioner för hur 
de olika dialektljuden ska realiseras i skrift. En grupp, ljudskrivarna, menar 
att de skriver som det låter, medan en annan, de regellösa, menar att de inte 
följer några regler av den enkla anledningen att det inte finns några regler att 



 

126 

följa. De flesta av ungdomarna i min undersökning tillhör gruppen ljudskri-
varna och säger sig eftersträva att skriva som det låter, något som dock är 
lättare sagt än gjort. Trots att informanterna vet hur ljuden låter är det inte 
alltid så enkelt att föra över det i skrift, och ibland blir lösningen att ta till 
den standardsvenska standardstavningen om man stöter på svårigheter. Den 
andra gruppen, de regellösa, är de som konstaterar att det inte finns några 
regler och därför inte heller anser att de följer några. Om mottot för den 
förra gruppen är ”skriv som du talar” kan man istället säga att mottot för 
denna grupp är ”det blir som det blir”, man ödar helt enkelt inte särskilt 
mycket energi åt att fundera över stavning. En mindre grupp informanter 
löser stavningsregelsproblematiken genom att använda t.ex. standardsvens-
kans stavningsregler som referens. 

Ett fåtal informanter anser sig inte ha stött på några problem när de skri-
ver på dialekt. Flertalet menar dock att det finns en del svårigheter, främst 
stavningen och hur man ska överföra alla ljud i dialekten till skrift. Någon 
menar att det är problematiskt att alla stavar efter eget tycke och smak, me-
dan andra anser att risken att bli missförstådd är främsta problemet. 

De flesta av mina informanter har redan skrivit på dialekt i flera år, och en 
del av dem menar att deras skrivande har förändrats under dessa år medan 
andra säger att det inte har det. Skrivandet har dock förändrats på olika sätt: 
stavningen är annorlunda, informanterna känner sig säkrare eller har för-
enklat sitt skrivande, några menar också att de idag skriver mer dialektalt än 
tidigare medan andra säger att de numera blandar in standardsvenskt tal-
språk. Att man väljer standardsvensk standardstavning när dialektorden 
känns för komplicerade är något som nämns av flera informanter. 

Av de 31 informanterna i undersökningen uppskattar 18 att de skriver mer 
än 90% av sina sms på dialekt, och hela 25 av 31 tror sig skriva mer än 80% 
av sina sms på dialekt.  

22 informanter uppger att de skriver sina sms på antingen standard-
svenska eller dialekt och låter bli att blanda de två varieteterna. Tio infor-
manter säger sig blanda standardsvenska och dialekt medan åtta säger att de 
enbart skickar sms på dialekt. Som vi kan se av siffrorna blir summan fler än 
31, och många anger också att de både håller isär varieteterna och blandar. 

Den faktor som är mest avgörande när det gäller valet mellan standard-
svenska och dialekt är mottagaren. Är mottagaren bekant och han/hon dess-
utom själv talar (och kanske även skriver) dialekt så väljer man att skriva på 
dialekt. Är mottagaren okänd, eller om man är osäker på om han/hon talar 
dialekt blir valet istället standardsvenska. Standardsvenska väljs också om 
relationen inte är på vänskapsnivå. Detta gäller inte bara i sms utan även e-
post, brev, vykort och chattsamtal på nätet. Andra faktorer som även de i viss 
mån spelar in är ämnet (vad man skriver om), vad man vill uppnå med sitt 
meddelande, hur långt meddelandet är och hur lång tid man har på sig. 
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Eftersom dialektskrivandet är en relativt ny företeelse är det svårt att sia 
om vad som kommer att hända i framtiden: kommer informanterna att fort-
sätta skriva på dialekt även när de blir vuxna eller är det något som hör ung-
domsåren till och som kommer att avta med tiden? Informanterna själva 
framför båda åsikterna. Många tror att de kommer att fortsätta skriva på 
dialekt om de bor kvar i kommunen men att de kommer att sluta om/när de 
flyttar. Flera nämner också att det är något man gör när man är ung men 
som man som vuxen slutar med.  

Det finns dock också de som tror att de kommer att fortsätta skriva på dia-
lekt, oberoende av om de bor kvar eller om de flyttar. Dessa informanter 
menar att dialekten och därmed också skrivandet på dialekt är så starkt knu-
tet till deras identitet att de därför inte vill eller kan sluta. Att skriva på dia-
lekt är också ett sätt att upprätthålla och bevara dialekten. Andra faktorer 
som nämns är vana, man är van vid att skriva på dialekt och fortsätter därför 
med det när man blir äldre, och att dialekten är modersmålet och därför så 
djupt rotad att man inte bara slutar tala och skriva den. 

När det gäller föräldrarnas skrivande på dialekt uppger fjorton av 31 in-
formanter att föräldrarna, eller någon av dem, ibland skriver på dialekt. Två 
informanter menar t.o.m. att de gör det ofta. Några av informanterna säger 
också att det är i kontakten med informanterna själva som föräldrarna skri-
ver på dialekt. Knappt hälften av informanterna säger att deras föräldrar inte 
brukar skriva på dialekt vid något tillfälle. Anledningen till detta anser in-
formanterna vara föräldrarnas ålder samt det faktum att de inte fått lära sig 
skriva på dialekt när de var unga och heller inte hade några mobiltelefoner. 
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KAPITEL 4 

Den ortografiska återgivningen av     
Närpesdialekten i sms-materialet 

I detta kapitel presenteras de dialektdrag som undersöks i sms-materialet. 
Varje delavsnitt inleds med en kort bakgrundsbeskrivning, där även de före-
kommande stavningsvarianterna i det styrda sms-materialet redovisas. I den 
mån det är möjligt presenteras även motsvarande stavning i Ivars’ Närpes-
dialekten på 1980-talet (1988), ibland även med hänvisning till Freudenthal 
1878b, Wiik 2002 och/eller Ordbok över Finlands svenska folkmål (1976–). 
Därpå redovisas och exemplifieras, i ett särskilt avsnitt, dialektdragen och 
deras resp. stavning i sms-materialet.  

I de avsnitt där det styrda sms-materialet behandlas är det totala antalet 
informanter 30, eftersom en av informanterna inte har lämnat in något styrt 
material (se även avsnitt 1.4.4). 

4.1 De undersökta dialektdragen  
De dialektdrag som valts ut till undersökningen presenteras i Tabell 20 (s. 
130f.) och har redan presenterats ovan i avsnitt 1.5.3. Dessa dialektdrag ut-
märker sig ortografiskt och utgör karaktäristiska inslag i dialekten. Det finns 
naturligtvis andra dialektdrag än just dessa som också kunde ha ingått i 
undersökningen men de har inte bedömts vara relevanta i den här under-
sökningen, bl.a. för att de inte markeras i ortografin. Ett sådant dialektdrag 
är tjockt l.  

I min framställning har jag utgått ifrån ett antal dialektdrag och hur de  
realiseras i skrift. I mitt arbete med sms-materialet har jag således arbetat 
utifrån två aspekter: vilket ljud/uttal försöker informanten fånga in och hur 
väljer han/hon att manifestera ljudet i ortografin? Fokus i undersökningen 
ligger alltså på det ortografiska. Det är dock oundvikligt att den talade dia-
lekten också får ett visst utrymme eftersom det är denna som informanterna 
utgår ifrån och baserar sin ortografi på. 

Som nämnts tidigare består sms-materialet av två delar: det spontana och 
det styrda. Det spontana sms-materialet (se Bilaga 3) utgörs av sms som 
informanterna har skapat fritt och skickat till sina vänner och bekanta me-
dan det styrda sms-materialet består av sms som informanterna fått i uppgift 
att ”översätta” från standardsvenska till dialekt och återge ortografiskt. Det 
styrda sms-materialet (se Bilaga 2) behandlas som en del av bakgrunden för 
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varje undersökt dialektdrag då denna skrifthändelse är avsevärt annorlunda 
än de skrifthändelser som producerat det spontana sms-materialet. En när-
mare beskrivning av de två typerna av sms-material och insamlandet av dem 
ges i avsnitt 1.4.4. 

Eftersom ett (autentiskt eller påhittat) sms endast kan innehålla max 160 
tecken fanns ingen möjlighet att få med alla dialektdrag i det styrda sms-
materialet vilket innebär att några drag, närmare bestämt supradentalerna 
/rd/, /rn/, /rs/ och /rt/, endast finns med i det spontana sms-materialet. 
Materialet presenteras mer ingående i avsnitt 1.6.4.  

Som nämnts tidigare är en av mina utgångspunkter att dialekten är bety-
delsefull för informanternas identitet och självbild (se kap. 1.1). De skriver på 
dialekt, vilket synliggörs genom användandet av vissa dialektdrag medan 
andra inte alls manifesteras ortografiskt. Det talspråk som ligger till grund 
för undersökningen är relativt enhetligt och alla mina informanter säger sig 
själva tala Närpesdialekt. Vad gäller de olika byarna kan främst Övermark 
och Töjby i en del fall skilja sig från övriga och det finns självklart också indi-
viduell variation bland mina informanter. I de allra flesta fall behandlar jag 
dock mina informanter som en enda grupp. I de fall jag kan se nämnvärda 
skillnader som relaterar sig till de olika elevgrupperna eller som är köns-
mässigt relaterade kommer jag att särskilt påpeka det. (Se även 4.2.)  

I samband med detta bör också nämnas att jag har använt mina egna kun-
skaper i och kännedom om dialekten och min språkkänsla som norm, stödd 
av Ivars (1988). Detta gör att jag förväntar mig att informanterna eftersträ-
var att återge ett visst uttal i ortografin men jag vet de facto inte hur uttalet 
är hos resp. informant. 

För varje dialektdrag (i den mån det är applicerbart) ges även en mycket 
kort språkhistorisk bakgrund. Trots detta kommer jag i genomgången och 
analysen av materialet att bortse ifrån den språkhistoriska aspekten. Anled-
ningen till detta är att denna aspekt inte spelar någon roll för mina infor-
manter. När dessa ungdomar ska skriva ned sina hälsningar och meddelan-
den på dialekt är de enbart fokuserade på hur de bäst ska överföra exempel-
vis en viss diftong i dialekten till skrift oavsett vad denna sedan har för bak-
grund. Uppgifter om mottagarna finns, men diskuteras endast i de fall där 
det anses vara relevant. I normalfallet är mottagaren en kamrat till avsända-
ren, vilket innebär att jag, eftersom ungdomarna talar dialekt med varandra, 
förväntar mig att de även skriver dialekt till varandra. 

När jag själv ger exempel och skriver på dialekt följer jag främst i Ann-
Marie Ivars’ spår. Jag har medvetet valt bort en fonetisk skrift. I min fram-
ställning använder jag kursiverad stil för att markera ord/namn i standard-
svensk form, /snedstreck/ för att markera uttal, <hakparenteser> för att 
markera skrift, detta i såväl standardsvenska som dialekt. Betydelser marke-
ras med enkelcitat medan dubbelcitat markerar vanliga citat.  
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Tabell 20. De undersökta dialektdragen 

Dialektdrag Belägg i det styrda 
sms-materialet 

Belägg i det spontana sms-
materialet 

Diftonger91   

/äi/ häim ’hem’ t.ex. bäin ’ben’, försäint ’försent’, 

väit ’vet’ 

/öi/ --- t.ex. löist ’löst’, stjöit ’sköta’ 

/ie/ hiendär ’händer’, ikvield 

’ikväll’, Niesby ’Näsby’, 

trievlit ’trevligt’ 

t.ex. hiendar ’hinner’, jieg ’gick’, 

siekärt ’säkert’, tieg ’dig’ 

 

/yö/ --- t.ex. glyöm ’glömma’, hyör ’höra’, 

työm ’tömma’ 

Konsonantförbindelser   

/tj/, /ttj/ 

 

mytjy ’mycket’ 

 

t.ex. dråtji ’druckit’, fåltje ’folket’, 

kryötchin ’kröken’, taatshe ’taket’ 

/sj/ kanske t.ex. föschök ’försök’, försovd ’för-

sov’, föscht ’först, föschök ’försöka’, 

sårtärs ’sorts’, täiche ’de här’ 

/sjtj/  sjtjynd ’skynda’ t.ex. påstjen ’påsken’, stjillnan 

’skillnad’, stjivor ’skivor’, stjussar 

’skjutsar’ 

/kv-/ (av äldre hv-) kva ’vad’ t.ex. kvann ’var’, kvart ’vart’, kvarv 

’varv’ 

/ld/ ikvield ’ikväll’ t.ex. fyldär ’fyller’, halder ’håller’, 

heldär ’heller’ 

                                                             
91 Dessvärre finns i sms-materialet bara ett belägg för diftongen /öu/, vilket dessutom är mycket osäkert. Av 
denna anledning kommer diftongen /öu/ inte att diskuteras i undersökningen.  
Denna diftong motsvarades i fornspråket av diftongen /au/ (Ivars 1988:79). Redan 1878 förutspådde Freu-
denthal att /öu/ skulle gå över till ett /ö:/, vilket också visade sig slå in (1878a:45 f.). I stora delar av kommu-
nen har /öu/ blivit /ö:/, även om man fortfarande, främst i vissa byar, kan få höra /öu/; /fröus/ respektive 
/frö:s/ (frös), /smöug/ respektive /smö:g/(smög). Ivars fann i sitt material 1988 att detta är en geografiskt 
begränsad företeelse som vid tiden för hennes undersökning sträckte sig från Pjelax i söder till Kalax i väster 
och Yttermark i norr. Övriga byar använde fortfarande enbart /öu/ (Ivars 1988:83f.). Barbro Wiik redogör för 
att /öu/ förekommer i norra Närpes samt Övermark, medan denna diftong istället blivit /öö/, /öi/ eller /yö/ i 
södra Närpes. Detta drag är främst vad som skiljer vokalsystemen i norra och södra Närpes åt (Wiik 
2002:107). 
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/rd/ --- t.ex. fädi ’färdig’, miljadär ’miljar-

där’, tådde ’sånt där’, värdän ’värl-

den’ 

/rn/ --- förnaa ’för något’, gärna 

/rs/ --- t.ex. föscht ’först’, annårs ’annars’  

/rt/ --- t.ex. huört ’hört’, ruöt ’full, alko-

holpåverkad’, voth ’blev’, kvart 

’vart’ 

4.2 Variabeln kön 
Två avhandlingar som behandlar ungdomar och dialekter/regionalt talspråk 
är Eva Sundgrens Återbesök i Eskilstuna. En undersökning av morfologisk 
variation och förändring i nutida talspråk (2002) och Anna Gunnarsdotter 
Grönbergs Ungdomar och dialekt i Alingsås (2004), av vilka det senare ar-
betet redan har berörts. I båda dessa undersökningar utgör kön en viktig 
variabel.  

Eva Sundgren återvänder i sin undersökning till Eskilstuna för att se vilka 
språkliga förändringar som skett i jämförelse med resultaten i Bengt Nord-
bergs undersökning som gjordes nästan 30 år tidigare. Till sin förvåning 
upptäcker Sundgren att skillnaderna mellan könen är större i hennes 
material i jämförelse med materialet som samlades in 30 år tidigare. Hennes 
förväntningar att språkskillnaderna mellan könen skulle ha minskat infrias 
alltså inte. Däremot visar det sig att dessa skillnader har ett samband med 
vilken typ av yrke talarna har. De som har ett yrke där man mer aktivt an-
vänder och producerar språk uppvisar mer standardspråk än de som har ett 
yrke där de inte använder och producerar språk i lika hög grad. Kopplingen 
till kön är att fler kvinnor har sådana yrken där de producerar språk och 
således är mer standardspråkliga (Sundgren 2002:313f.). 

Anna Gunnarsdotter Grönberg (2004) undersöker som vi sett språket hos 
gymnasieelever i Alingsås och tittar på vilka av de traditionella västgötska 
dialektdragen som idag kan återfinnas i deras språk. Som en del av sin 
undersökning gör Gunnarsdotter Grönberg även en livsstilsanalys för att se 
vilka faktorer som påverkar ungdomarnas språk mest. Hennes undersökning 
visar bl.a. att det är flickorna som använder standardspråksvarianterna me-
dan pojkarna istället är mer benägna att använda dialektala former i sin 
språkanvändning. Hon går dock inte vidare med att undersöka varför det 
förhåller sig på detta sätt (Gunnarsdotter Grönberg 2004:298). 
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Utifrån Sundgrens och Gunnarsdotter Grönbergs undersökningar kunde 
jag förvänta mig att skillnader relaterade till kön även skulle vara synliga i 
mitt eget material. Även om en genomgång av sms-materialet visade att det 
förvisso finns vissa skillnader så har jag valt att inte gå vidare med detta. 
Dels rör det sig inte om särskilt stora skillnader, dels är det inte konsekvent 
så att det alltid är det ena könet som väljer den standardnormsenliga stav-
ningen. 

Jag har även tittat på vilka eventuella skillnader som finns mellan de två 
skolorna men inte heller här har skillnaderna bedömts vara så stora att in-
formanterna bör delas in i två grupper. Jag har dock valt att behålla indel-
ningen av elever från gymnasieskolan resp. yrkesskolan av praktiska skäl.  

4.3 Ortografisk återgivning av diftonger i sms-materialet 
Antalet korta vokaler i Närpesdialekten är nio, nämligen a, e, i, o, u, y, å, ä 
och ö. Om vi följer Ivars indelning är de långa vokalerna åtta till antalet: a:, 
ie:, i:, o:, u:, y: oå: och yö:, men i vissa delar av kommunen kan vi också 
lägga till ä: och ö:. Utöver dessa finns även ett antal diftonger, hur många de 
är kan dock diskuteras, dessutom diftongeras ofta de långa vokalerna i olika 
grad. De gamla diftongerna ei-, au- och ey- finns bevarade i dialekten som 
äi-, öu- och öi-, därtill har vi även de sekundära diftongerna ie: och yö:, som 
Ivars väljer att placera bland de långa vokalerna (Ivars 1988:69f., 76f.). De 
diftonger som tagits med i undersökningen här är /äi/, /öi/, /ie/ samt /yö/. 

4.3.1 Diftongen /äi/ 
Den gamla diftongen /äi/ (från fornspråkets /ei-/) lever delvis kvar i dialek-
ten och förekommer i vardagliga ord som t.ex. /bäin/ ’ben’, /fläir/ ’flera’, 
/häil/ ’hel’, /häim/ ’hem’, /häitär/ ’heter’ och /stäin/ ’sten’. Enligt Ivars kan 
man här inte se att standardsvenskan har haft någon påverkan i de genuina 
dialektorden. Nyord som innehåller del, hel eller -het antar dialektens /äi/, 
medan däremot ord som innehåller hem bibehåller sin form med /e/ (Ivars 
1988:81f.). 

Ivars återger hem med diftong <äi>, dvs. <häim> (Ivars 1988:81). I Freu-
denthals Bidrag till ordbok öfver Närpesmålet anges stavningen <heim> 
(1878b:195), medan Ordbok över Finlands svenska folkmål (1991:546) 
anger <häim> från Närpes. 

4.3.1.1 Ordet hemma i det styrda sms-materialet 
I det styrda sms-materialet representeras diftongen /äi/ av ordet hemma. I 
Tabell 21 kan vi se variationen när det gäller stavning av diftongen /äi/. Av 
de 30 informanterna väljer 25 att återge diftongen som <äi>. Totalt fyra 
informanter väljer att skriva <äj> och tre av dessa skriver frasen i två ord 
medan en väljer att skriva ihop den till ett ord. Ytterligare en variant åter-
finns hos en informant, nämligen <äij>. 
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I exempelmeddelandet som skulle översättas löd meningen där hemma, 
ingick på följande sätt: ”Är du hemma?” Eftersom man på Närpesdialekt 
skjuter in ett där – ”är du där hemma?” – måste informanterna också be-
stämma om de ska skriva där hemma i två ord eller istället välja att se frasen 
som ett enda ord och följaktligen skriva ihop dem. 

Tabell 21. Ortografisk återgivning av diftongen /äi/ i det styrda sms-materia-
let. I första kolumnen redovisas stavningsvarianterna, i sista kolumnen ges 
antalet belägg för resp. variant 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<äi> därhäim (9), där häim (4), 

häim 

därhäim (7), där häim (4) 25 

<äij> --- därhäijm 1 

<äj> därhäjm, där häjm där häjm (2) 4 

En enda informant har valt att inte skjuta in något där i översättningen och 
skriver således endast hem, men hon har dock valt att använda diftongen 
<äi>, dvs. <häim>. Ser vi till hela frasen – där + hemma – är den allra van-
ligaste stavningsvarianten <därhäim> som hela 16 av 30 informanter väljer. 
Till denna grupp tillkommer åtta informanter som stavar på samma sätt men 
som väljer att dela upp frasen i två ord.  

De flesta anser alltså att ordet hemma innehåller en diftong och de flesta 
informanterna vill också att denna diftong ska framgå av stavningen, där-
emot råder delade meningar om hur den bör återges i skrift. Majoriteten av 
informanterna väljer dock <äi>. 

4.3.1.2 Ordet hemma (där hemma, här hemma) i det spontana sms-
materialet 
Det spontana sms-materialet innehåller ett stort antal belägg för hemma 
(därhemma, härhemma) (42 belägg), och stavningsvarianterna är flera. 
Utöver de tre som förekommer i det styrda sms-materialet tillkommer här en 
fjärde variant av diftongen, nämligen <ei>.  

Precis som i det styrda sms-materialet är stavning med <äi> vanligast för 
hemma, totalt 28 av 42 belägg stavas på detta sätt. Ett mindre antal infor-
manter väljer att stava med <äj> (8 belägg) medan endast ett fåtal väljer 
<äij> (4 belägg). Här får vi också exempel på att informanterna inte är kon-
sekventa i sin stavning. Informant Mikaela V stavar en gång med <äj>, en 
annan med <äij>, informant Catrin G stavar även hon en gång med <äi>, en 
gång <äij>. 

Alla belägg där hemma ingår som en del i en fras skrivs ihop till ett ord: 
<därhäim>, <däräim>, <därheim> och <shärhäjm> ’här hemma’. Informant 
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Anton G som står bakom de båda beläggen <därhäim> och <däräim> väljer 
som vi ser att i det ena fallet utesluta <h>. 

Tabell 22. Ortografisk återgivning av diftongen /äi/ i det spontana sms-
materialet, hemma (där hemma, här hemma). Den första siffran inom resp. 
parentes anger antalet belägg, den andra antalet informanter hos vilka be-
läggen förekommer 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ei> --- därheim, heim 2 

<äi> därhäim, däräim, häim 

(15/11) 

häim (11/6) 28 

<äij> häijm (2/1) häijm (2/2) 4 

<äj> Häjm (3/2), shärhäjm häjm (4/2) 8 

I det styrda såväl som i det spontana sms-materialet är en övervägande del 
av informanterna överens om att diftongen i Närpesdialektens hemma, dvs. 
/häim/, i skrift ska återges med <äi> (eller varianter av denna stavning) och 
inte med <ei>. I det spontana sms-materialet kan vi däremot se att Se-
bastian V, samt även Linda V, väljer att återge /häim/ med <ei>, en återgiv-
ning som inte speglar ordets dialektala uttal. 

(474) Ska du va därheim i kvield?? (Sebastian V) 

Sebastian V väljer vid tre andra separata tillfällen den vanligare ortografin 
<äi>. Det finns inget i meddelandet som kan förklara hans val av stavning 
med <ei> just här. I det styrda sms-materialet väljer han att skriva <där-
häim>, vilket ytterligare visar på att stavningen kan växla hos enskilda in-
formanter. 

4.3.1.3 Övriga ord med /äi/ i det spontana sms-materialet  
Det spontana sms-materialet innehåller ett stort antal belägg utöver /häim/ 
där /äi/ ingår och som vi kan se av tabellen nedan varierar också stavnings-
sätten – här tillkommer ytterligare några stavningsvarianter utöver dem som 
påträffats i beläggen för /häim/, nämligen <e>, <ä> och <äijj>. Den vanlig-
aste stavningen är – precis som i det styrda sms-materialet – <äi>, som t.ex. 
i <däil> ’del’, <läit> ’leta’, <räisår> ’resor’ och <säinan> ’senare’.  

I huvudsak består den här gruppen av ord som redan i fornspråket hade 
diftong.  
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Tabell 23. Ortografisk återgivning av diftongen /äi/ i det spontana sms-
materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> del, resan, senast, sent (2/1), 

vet 

--- 6 

<ei> --- Heila 1 

<äi> bäin ’ben’ (2/2), fläir ’fler’ 

(3/3), häila ’hela’ (4/4), 

häiter ’heter’, läidon, läit 

’leta’, mieddäilandän ’med-

delanden’, mäiråmäir ’mer 

och mer’, möjlihäit, räi ’re-

dan’, räison ’resan’, säinan 

’senare’ (3/2), säinast, säint, 

täi ’dem’ (2/2), täiche ’de 

här’, täide ’de där’, väit 

’veta’ (24/12), äin ’en’ 

däilar ’delar’, fläir ’flera’, 

fäil ’fel’ (2/1), försäint ’för-

sent’, häilt ’helt’ (2/2), häi-

tär ’heter’, läit ’leta’ (3/2), 

läitar ’letar’, mäir ’mer’ 

(2/2), räi ’redan’, räidigan, 

räina ’regnade’, räisår ’re-

sor’, säinan ’senare’, säint 

’sent’ (2/2), säir, täide ’de 

där’, väit ’vet’ (9/7), äin ’en’ 

84 

<äij> --- fäij[l] ’fel’, mäijr ’mera’, räij 

’redan’, räijdon ’(ta) reda 

(på)’, täijden ’de där’, täijse 

’de här’, väijt ’vet’ (2/1) 

8 

<äj> räj ’redan’ (2/2), säjnan 

’senare’, täj ’de’, täjde ’de 

där’ 

fäjl ’fel’, läjt ’leta’, mäjr 

’mer’, täjde ’de där’, väjt ’vet 

10 

<äijj> --- räijj ’redan’ 1 

Återgivning i ortografin med <äi>, <äij>, <äijj> och <äj> för diftongen /äi/ 
ligger nära dialektens uttal och uppfattas som olika ortografiska varianter. 
Att däremot ortografiskt återge denna diftong med <ei> är, som diskuterats 
ovan, mer oväntat. Jag vill här först kommentera <heila> (382).  

(382)  Jå no ska jag he no. Kanske ni kommer tiit å heila gänge? He var no ti ta 
e rektit ru;) (Martin V) 

Här upplevs informanten snarast ha haft svårt att bestämma sig för om han 
ska välja standardnormsenlig stavning eller en mer dialektalt orienterad 
stavning, och resultatet har således blivit något mittemellan. Det kan dock 
även bero på att mottagaren enligt uppgift kommer från Vörå, och att detta 
har påverkat informanten i hans stavning och gjort att han anpassat sig till 
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kamratens språk (se Ordbok över Finlands svenska folkmål (1991:534); 
<hÈil> Vö, <häil> Nä).  

Stavning med <e> manifesterar inte dialektens /äi/-diftong, och mycket 
riktigt kan vi av meddelandena se att det i de flesta fall handlar om att med-
delandet antingen helt eller delvis är skrivet på (talad) standardsvenska, t.ex. 
i följande meddelanden: 

(79)  Hu mår du? Har du feber än? Vi fick info idag om lieksa resan o preli-
minär anm. ska inlömnas senast freda! Vilka byöker ska ja annors be-
ställ åt d? Krya åp de! (Katarina G) 

(134)  Jag har klarat körkortets skriftliga del! Kör upp, kanske skärtorsdag 
(Natalie G) 

(140)  Aaa.. Men du behöver int förklara mer, du å Han vet ju hur de e =) ha en 
välsignad dag (Petra G) 

(255)  Hejsan! Hold just på ti buri skeck åt de :) Nå bättre sent än aldrig ;P Jo 
klart jag kommer att dröm om de sötisen! Du var ju dröm na roligt om 
fjåmble! (se även sms nr 260) 

Meddelande nr 134 är återgivet med standardnormsenlig stavning. Det är 
skickat till informantens farfar, vilket bör vara anledningen till att hon i detta 
fall väljer standardsvenska. (Se om anpassning till mottagare avsnitt 1.3.3.) 
Meddelande 255 är till största delen skrivet på dialekt. Det innehåller dock 
ett fast uttryck som oftast sägs på standardsvenska, även av dialekttalare, 
nämligen bättre sent än aldrig. 

Något mer svårtolkat är meddelande nr 79. Även om informanten i flera 
passager väljer standardnormsenlig stavning har det en tydlig dialektal prä-
gel, främst i den senare halvan av meddelandet, först vid ordet <inlömnas> 
och därefter fr.o.m. <Vilka byökär […]>. I intervjun säger denna informant 
sig skriva vare sig helt på dialekt eller helt på standardsvenska utan på något 
som hon själv väljer att kalla ”talspråkshögsvenska blandat med dialekt” 
(Katarina G).  

4.3.1.4 Sammanfattning 
Ord som i dialekten uttalas med diftongen /äi/ är rikligt förekommande i 
materialet. I det styrda sms-materialet representeras ljudet av frasen /där 
häim/, ’där hemma’, vilken också är rätt vanligt förekommande i det spon-
tana sms-materialet. I det styrda sms-materialet ser vi tre stavningsvarian-
ter, nämligen <äi>, <äij> och <äj>, varav <äi> är den överlägset vanligaste 
varianten med 25 belägg av 30. I samtliga belägg markeras diftongen tydligt.  

I det spontana materialet finner vi 42 belägg för olika varianter med 
/häim/. Utöver de tre stavningsvarianter som finns i det styrda sms-
materialet finner vi här även – något överraskande – <ei>, dock endast i två 
belägg. I det ena fallet verkar informanten inte vara så mån om att han alltid 
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skriver ett givet ord på samma sätt eftersom han även uppvisar tre belägg för 
stavning med <äi>.  

De övriga beläggen för stavning med <äi> i det spontana sms-materialet 
(alltså utöver beläggen för de olika varianterna med /häim/) uppgår till 84 
stycken. Därifrån är det ett stort hopp ner till stavningar med <äj> och <äij> 
(10 resp. 8 belägg) samt <e> (6 belägg). Beläggen för stavning med <e> är 
alla skrivna med standardnormsenlig stavning och av den anledningen inte 
särskilt anmärkningsvärda. Stavning med <äijj> hittas i ett belägg och är 
snarast övertydligt vad gäller ortografin. Här finns även ytterligare ett belägg 
för stavning med <ei>.  

Diftongen /äi/ är en stark dialektmarkör som de flesta informanter i de 
flesta fall vill markera i ortografin. Denna diftong återges till största delen 
som <äi> i ortografin, både i det styrda och i det spontana sms-materialet.  

4.3.2 Diftongen /öi/  
Den från fornspråket ärvda diftongen /ei-/ finns bevarad som /äi-/ i dagens 
Närpesdialekt. Utöver denna förekommer även diftongerna /öu-/ (forn-
språkligt /au-/) och /öi-/ (fornspråkligt /ey-/). Dessa båda gamla diftonger 
förenklas dock numera i många fall till /e-/ och /ö-/, t.ex. framför /-dd/,      
/-tt/ och /-kk/. Framför /g/, /m/ och /r/ förenklas /e-/ och /ö-/ i sin respek-
tive tur till de sekundära diftongerna /ie:/ och /yö:/ (Ivars 1988:81; mer om 
dessa sistnämnda diftonger i nästa avsnitt). 

Freudenthal förutspådde i slutet av 1800-talet att /öi/ skulle förenklas och 
utjämnas till /ö/, men diftongen är fortfarande mycket vanlig i Närpesdia-
lekten och förekommer i många vanliga ord och ortnamn, t.ex. /döij/ ’dö’, 
/gröit/ ’gröt’, /sjtjöit/ ’sköta’ och /Kasköijen/ ’Kaskö’. Nya sammansättning-
ar med -skötare och -sköterska får i dialekten också de diftong (Ivars 
1988:82f.). Ivars kunde i sitt material inte heller se några tendenser till att 
diftongen skulle förenklas och utjämnas (Ivars 1988:82f.). 

4.3.2.1 Ortografisk återgivning av diftongen /öi/ i det spontana sms-
materialet  
Diftongen /öi/ finns inte representerad i något ord i det styrda sms-
materialet. I det spontana sms-materialet finns däremot fyra belägg för stav-
ning med denna diftong (Tabell 24). Som vi kan se i tabellen väljer informan-
terna att återge /öi/ som antingen <öi> eller <öj>.  
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Tabell 24. Ortografisk återgivning av diftongen /öi/ i det spontana sms-
materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<öi> löist ’löst’ stjöit ’sköta’ 2 

<öj> kasköjen ’Kaskö’, vargöjen 

’Vargö’ 

--- 2 

De två belägg där informanterna väljer stavning med <öj> är båda namn på 
en plats – staden Kaskö resp. en skärgårdsö kallad Vargö, vilka i dialekten 
omtalas i bestämd form. Anledningen till att informanterna här väljer <öj> 
framför <öi> torde ha att göra med att den bestämda formen gör att dif-
tongen följs av ett /e/, vilket gör att stavning med <öi> skulle framkalla en 
triftong som skribenten på detta sätt undviker.  

(75) Hejsan! Hördu ja je i kasköjen så ikvield gar it e... Men vi kan hyörs na 
åp sönda så kan vi fast far ut å vander na. Ha e så bra! (Katarina G) 

(168) Okej kanske ni tänkt ti vargöjen?Jo men om it föri så på månda syns 
vi.. (Rebecka G) 

4.3.2.2 Sammanfattning 
Diftongen /öi/ återfinns inte i det styrda sms-materialet, och endast ett fåtal 
belägg med /öi/ påträffas i det spontana sms-materialet. Stavningsvarian-
terna är två, <öi> och <öj> med endast två belägg vardera. Kanske kan man 
tolka det lilla materialet så att om diftongen följs av ytterligare en vokal väl-
jer man stavning med <j>. 

4.3.3 Diftongen /ie/  
Den sekundära diftongeringen ie finns i ordet kväll. kväll väljer Ivars att 
stava <kvie:ld>, och som vi kan se markerar hon även lång vokal/diftong 
(1988:117). Freudenthal anger <kvéld> (1878b:211). I Ordbok över Finlands 
svenska folkmål (2000:602) anges flera varianter för Närpesdialekten, både 
med och utan diftong: <kve:ld> , <kve:ld>, <kvie:ld>, <kvie:ld>, <kveeld>, 
<kvield> samt <kwie:ld>. Ett jämförbart ord är trevlig, ett annat jier, samt 
ortnamnet Näsby. 

Andra motsvarande exempel med <ie> hos Ivars är <Nie:sby> 
(1988:150f.) och <trie:vliast> (1988:160).  
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4.3.3.1 Orden händer, ikväll och trevligt samt ortnamnet Näsby i det styrda 
sms-materialet 
I det styrda sms-materialet återfinns diftongen /ie/ i orden händer, ikväll 
och trevligt samt i ortnamnet Näsby. 

händer 
I det styrda sms-materialet finns 28 belägg för händer (Tabell 25).  

Tabell 25. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det styrda sms-materia-
let, händer 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ie> hiender (4), hiendär (10) hiender (6), hiendär (6), 

hiendärn92 (1) 

27 

<ä> händer (1) --- 1 

utelämnat/ 

ersatt med 

annat ut-

tryck 

(1) (1) 2 

27 av 28 informanter anser att händer ska stavas med <ie>. Endast en in-
formant väljer den standardnormsenliga stavningen, vilket hon för övrigt 
genomgående gör oftare än de flesta andra informanter. Två informanter har 
valt att utelämna ordet, eller rättare sagt hela frasen, <det händer mycket 
roligt i Näsby>, och ersätta den med något annat med ungefär samma kon-
tenta: <e je full rulle> (Björn G), och <e je prima> (Peter V). 

Björn G  Kva jier et ikvield, je du där häim? E je full rulle i Näsby. Ta bilin o läit 
de hit nu! Elå vill et träffas o hit åp na i häljen? 

Peter V  Kva jier et ikvield,je et där häim elå? E je prima i niesby ikvield! Hopp i 
bilin å läijt d hiit! Elå ska vi hitt åp na jevelskap i häljen iställe? 

Om vi dock tittar på resten av deras styrda meddelanden kan vi se att 
Björn G använder diftongen <ie> i <jier> och <ikvield>, däremot inte i 
<Näsby>. Informant Peter V använder också han <ie> i <jier> och <ikvield> 
men även i <niesby>.  

ikväll 
I det styrda sms-materialet vill en majoritet av informanterna att ordet ikväll 
ska skrivas som ett enda ord och med diftong, <ie>. En informant skriver på 
samma sätt men har valt att dela upp ordet i två delar, och fyra informanter 
                                                             
92 Här får vi anta att informanten har varit lite för snabb på tangenterna och egentligen tänkt skriva hiendär.  
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(Alexandra G, Anton G, Isak V, Sebastian V) väljer att stava utan diftong, 
enbart med <e>.  

Tabell 26. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det styrda sms-materia-
let, ikväll 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> ikveld (2) ikveld (2) 4 

<ie> ikvield (14) ikvield (11), i kvield  26 

Någon entydig anledning till att fyra informanter väljer att stava utan diftong 
kan inte ges. Ingen av de fyra informanterna väljer heller bort diftongerna 
genomgående i sitt meddelande, tvärtom. Däremot kan vi se att informan-
terna Anton G och Isak V inte skriver <ie> vare sig i <trevlit> eller <nesby>, 
Isak V inte heller i <jer>.  

Alexandra G  Kva jier et ikveld, je et där häim? E hiender mytcsy trievlit i Niesby. Ta 
bilin å skynd de hit. Elå vill et kanske träffas å hitt oåp naa i häljen? 

Anton G  Kva jier et ikveld, je et därhäim? E hiendär mychy trevlit i Nesby. Ta 
bilin å skynd de hit. Elå vill et kanske träffas å håx åp na i häljen? 

Isak V  Kva jer et ikveld? Je et därhäim? E hiendär mytcy trevlit i nesby! Ta 
bilin å stjynd de hit! Elå vill et treffas å håks åp na i häljen? Nåjaa ter va e 
tå :-) 

Sebastian V  Halåja. kva jier tu ikveld? je du därhäim? He hiendär mytchy rolit i 
niesby! Ta bilin å kom hit fort! Elå vill et kanche träffas na å hitt på na i 
häljen? 

Om vi istället tittar på beläggen för händer i dessa fyra informanters med-
delanden i det spontana sms-materialet kan vi se att två av dem (Anton G, 
Isak V) där stavar både med och utan diftong, medan Sebastian V stavar med 
diftong. Inga belägg för händer finns hos Alexandra G i det spontana sms-
materialet.  

trevligt 
I exempelmeddelandet som skulle översättas till dialekt förekommer ordet 
trevligt i satsen Det händer mycket trevligt i Näsby. Några av informanter-
na, närmare bestämt elva, har valt att ersätta trevligt med roligt. Fem har 
utelämnat trevligt/roligt i sitt meddelande, varav två har utelämnat det helt 
och tre har ersatt det med något annat med likvärdigt eller liknande inne-
håll: <e je full rulle> (Björn G), <skoj> (Linda V), <e je prima> (Peter V). 
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Tabell 27. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det styrda sms-materia-
let, trevligt 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> trevlit (5), trevligt trevlit  7 

<ie> trievlit (2) trievlit (5) 7 

utelämnat/ 

ersatt med 

annat ut-

tryck 

(8) (rolit [5], utelämnat [2]) (8) (rolit [4], roolit [2], skoj 

[1]) 

16 

Totalt förekommer alltså fjorton belägg för trevligt hos lika många infor-
manter. Av dessa har sju informanter stavat trevligt med <ie>, medan övriga 
sju väljer den standardnormsenliga stavningen. Om de informanter som inte 
markerar diftongen själva anser att de uttalar trevligt utan diftong och där-
för utelämnar de eller om de, trots att de i tal använder diftongen, ändå väl-
jer att inte markera den i skrift är svårt att bedöma. Möjligen är det så att 
diftongeringen i detta fall uppfattas vara av så liten betydelse att det inte 
anses vara värt besväret att markera den i skrift. Att så många av informan-
terna har valt att ersätta eller utelämna trevligt tolkar jag som att ordet åt-
minstone i just detta sammanhang inte känns naturligt för dem. 

Standardnormsenlig stavning använder Rebecka G.  

Rebecka G Va jier du ikvield e du häim?E händer mytchy trevligt i näsby!Ta bilin o 
skynd d hit!Lr vill du kanske träffas o hitt på na i häljen? 

Som vi kunde se i avsnittet om den ortografiska återgivningen av händer har 
denna informant en tendens att över huvud taget gärna använda sig av en 
ortografi som ligger mycket nära standardsvenskans. I det styrda sms-
materialet hittar vi t.ex. även <händer>, <näsby> och <kanske>.  

Tre av informanterna, Björn G, Linda V och Peter V, har som vi sett valt 
att byta ut trevligt mot andra uttryck som känns naturligare och mer auten-
tiska för dem.  

Ortnamnet Näsby 
Av totalt 30 informanter är det endast sex som väljer standardstavningen 
<Näsby> i det styrda sms-materialet (Elin G, Johanna G, Rebecka G, 
Björn G, Markus G, Micke V).  
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Tabell 28. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det styrda sms-materia-
let, ortnamnet Näsby 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> Nesby Nesby 2 

<ie> Niesby (10) Niesby (12) 22 

<ä> Näsby (5) Näsby 6 

Majoriteten av informanterna väljer stavning med <ie>. Trots att informan-
terna dagligen möter flera av ortnamnen på standardsvenska väljer de hellre 
en ljudnära stavning på dialekt än den standardsvenska stavningen med 
<ä>. Detta är inte så anmärkningsvärt eftersom det dialektala uttalet av ort-
namnen är det som används i det vardagliga livet.  

Två informanter (Anton G, Isak V) väljer att inte markera diftongen men 
närmar sig ändå något dialekten och skriver <Nesby>.  

Anton G  Kva jier et ikveld, je et därhäim? E hiendär mychy trevlit i Nesby. Ta 
bilin å skynd de hit. Elå vill et kanske träffas å håx åp na i häljen? 

Isak V  Kva jer et ikveld? Je et därhäim? E hiendär mytcy trevlit i nesby! Ta 
bilin å stjynd de hit! Elå vill et treffas å håks åp na i häljen? Nåjaa ter va e 
tå :-) 

Den minst förväntade stavningen med tanke på dels uttalet, dels den norme-
rade stavningen är just stavning med <e>. Här har informanterna Anton G 
och Isak V alltså valt att inte markera diftongen, däremot anser de stavning 
med den mer slutna vokalen <e> är mer korrekt än stavning med den öpp-
nare vokalen <ä>, vilket torde motiveras av uttalet. Tittar vi på resten av 
deras meddelanden kan vi se att båda även avstår från att markera diftong i 
<ikveld> och <trevlit> medan de däremot markerar den i <hiendär>. Detta 
indikerar att informanterna uppvisar variation beträffande detta drag. 

4.3.3.2 Orden händer, ikväll och trevligt samt ortnamnet Näsby i det spon-
tana sms-materialet 

händer 
I det spontana sms-materialet återfinns endast ett belägg för händer, nämli-
gen <hiendär> (Peter V). 

(446)  It väit ja,far vel kanske ti kalax..gåt si kva som hiendär ikvield! (Pe-
ter V) 
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ikväll  
Ikväll återfinns i hela 60 belägg i det spontana sms-materialet.  

Tabell 29. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det spontana sms-
materialet, ikväll (godkväll, kväll) 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> ikveld (2/1), ikvell (2/2), 

kveldin 

i kvell, ikveld (2/1) 8 

<ie> ikvield (17/9), kvield, kviel-

din 

i kvield (8/4), ikvield (18/7), 

kvield, kvieldin 

47 

<ä> go kväll, gokväll, ikväll, 

kväldin 

Gokväll 5 

Tabell 29 visar att ordet ikväll återges på flera olika sätt i det spontana sms-
materialet. Vanligast är att informanterna, precis som i det styrda sms-
materialet, stavar ikväll som <ikvield> (35 belägg), dvs. som ett ord och med 
diftongen <ie>. Till denna grupp tillkommer också de som stavar med <ie> 
men som däremot väljer att dela upp frasen i två ord, <i kvield> (8 belägg). 
Dessutom finns också fyra belägg för stavning med diftongen <ie> i <kvield> 
(2) och <kvieldin> (2) (’kväll’ resp. ’kvällen’). Fem informanter (Catrin G, 
Anton G, Viktor G, Mattias V, Isak V) har istället för <ie> valt att skriva <e> 
(8 belägg). Vidare finns ett belägg för stavning med <ä> + <ld>.  

Jag redovisar några av beläggen för ikväll. Fem av de åtta beläggen som 
stavas med <e> ingår i en dialektal kontext, även om informanterna har valt 
stavning som inte markerar diftong. Precis som vi har kunnat se i andra 
meddelanden innebär detta inte att informanterna konsekvent avstår ifrån 
att markera diftong, inte ens att de konsekvent utelämnar just <ie>.  

(195)  Ja ha skåda 5 min. åv hande först... Jieg igenom inkorgin sjen åm kvel-
din så hitta ja medd. dett. Verka no bra he lilla ja hinda si... (Anton G) 

(201)  Äsch då! E på spa med familjen (mammas 50års present) så ja je som 
200 km från närpes just nu. Tänkt ni jier na skilt ikveld? (Anton G) 

(202)  Jo,he ska ja verkligen jier. Hav a så skojit ikveld,å häls me de tu å åt alli-
hop! :) (Anton G) 

(433)  Ska et ut na ikveld?? (Isak V) 

(435)  Nå kanske äin gang furi somarin tå. Kanske et ska far ut å rakel na 
ikveld? (Isak V) 

De två beläggen för <ikvell> ingår i två fraser: <vi sees ikvell> och <åt dom 2 
lyckliga ikvell>.  



 

144 

(27)  Häjsan! Itt ha ja jort så mytchy,je nu i vasa nu...Men vi sees ikvell!:D 
(Catrin G) 

(247)  Hej. Huörd schenn igår at vi ska va ihop om in nalete störr present åt 
dom 2 lyckliga ikvell.. Talast om in mixer. It sku man rumas mie i pre-
sentin än? (Viktor G) 

Om man ser till sammanhanget de ingår i, verkar de vara skrivna på ett slags 
standardsvenska med talspråksnära stavning snarare än på dialekt. Strategin 
informanterna använder sig av när de skriver på dialekt, att ”skriva som man 
talar”, verkar ha smittat av sig, kanske för att tona ner det standardsvenska 
något och göra det lite mer dialektalt utan att för den skull helt behöva 
”översätta” fraserna till dialekt.  

Slutligen har vi meddelande nr 399. Detta meddelande är skrivet på ett 
slags brytning som troligtvis ska föreställa finska och därför är det heller inte 
förvånande att informanten har valt stavning med <e>.  

(399)  Ty kan på ladden ten tär skiva på Be Cool filme! Ja ska på kommen i 
kvell å laka ten skiva me diktator låtarna! Åm d sej går pra! (Mattias V) 

När man försöker härma en finskspråkig som pratar standardsvenska med 
finsk brytning rensas troligtvis diftongerna bort eftersom standardsvenska 
inte har några.  

Det spontana sms-materialet innehåller också fem belägg med <ä>, näm-
ligen <go kväll>, <gokväll> (2), <kväldin> och <ikväll>.  

(17)  Gokväll! Ska du å skriv finsk na tu imårron? Ja fundra bare ifall jag fieg 
siti på me de imön..? Ja ska itt me häim na tå heldär. (Catrin G) 

(209)  Go kväll! Hu je läge? Kommer du häim na i häljen? Måst hit åp na i så 
fall. Hörs! (Björn G) 

(426)  Gokväll! He vort no bäre ti far me <namn> ti niesby e kvarv,men 
kanske et je ut å kör na tu å så kanske vi syns? Hu lieng tror et förestän et 
gåt va ut ikvield? Ja lär vel it kåm häim rektit säint ja så.. (Isak V) 

<Go kväll> samt <gokväll> är en vanlig hälsningsfras på standardsvenska 
och brukar ofta också användas så i tal även av dialekttalare. Meddelandena 
med <go kväll>/<gokväll> är förutom just hälsningsfrasen skrivna på dia-
lekt. Frågan man då kan ställa sig är om informanterna har tänkt sig att 
hälsningsfrasen också ska tolkas på dialekt eller om den är undantagen res-
ten av meddelandena och ska tolkas precis så som den stavas, nämligen som 
standardsvenska. Jag tolkar frasen som standardsvenska.  

Kvar har vi två belägg med <ä>, nämligen <ikväll> och <kväldin>.  
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(121)  Hej! tänkt du far på bön hos <namn> ikväll kl.9? Tänkt om ja sku få 
kom mie i bilin isf :) (Natalie G) 

(211)  Jo je i lappland nu men ja kommer häim i moron på kväldin. Ska du 
buri arbet på månda? (Björn G) 

Första hälften av meddelande nr 121 – ända fram till <ikväll> – ger inga 
direkta ledtrådar om Natalie G avser att skriva på dialekt eller på standard-
svenska. Det ligger emellertid närmare till hands att tolka detta som dialekt 
eftersom hon troligtvis skulle ha skrivit tänkte och fara på standardsvenska. 
Däremot är dock <ikväll> helt klart standardnormsenlig stavning. Hon skri-
ver också <ikvield> i både det styrda sms-materialet och ett annat med-
delande (122) i det spontana, vilket ger stöd för att detta <ikväll> är stan-
dardnormsenlig stavning.  

Det sista belägget med <ä>, <kväldin>, ska med all sannolikhet tolkas 
som dialekt. Främsta anledningen till detta är det dialektala <ld>. Av någon 
anledning synes stamvokalen inte betraktas som särskilt dialektal, medan -ld 
är en stark dialektmarkör. 

trevligt 
I det spontana sms-materialet finns sex belägg för trevligt, vilka alla utom 
ett återfinns hos informanter i gymnasiet.  

Tabell 30. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det spontana sms-
materialet, trevligt 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> trevlit (3/3), trevligt (2/2) --- 5 

<ie> --- Rievlit 1 

I det styrda sms-materialet kunde vi se att sju av fjorton belägg för trevligt 
stavades med <ie>. Av de sex belägg som finns i det styrda sms-materialet är 
det endast ett som stavas med <ie>, de övriga fem informanterna har valt 
den standardnormsenliga stavningen med <e>. Detta gör att man onekligen 
inte kan låta bli att fundera över om informanterna var mer angelägna om 
att skriva så dialektalt som möjligt i det styrda materialet och därmed i sin 
iver överdrev, eftersom de redan innan visste att meddelandet skulle läsas av 
mig. Ett annat alternativ är att trevligt helt enkelt inte upplevs så dialektalt. 

I det styrda sms-materialet stavas sju av fjorton belägg för trevligt med 
<ie>. Av de sex belägg som finns i det spontana sms-materialet stavas som vi 
ser endast ett med <ie> – detta är dessutom det lite egenartade <Rievlit> – , 
de övriga fem följer standardnormsenlig stavning med <e>. Jämför vi de två 
materialen kan vi se att fyra av dessa sex informanter i det styrda sms-
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materialet väljer att ersätta trevligt med ett annat ord eller utelämna det 
helt, medan en informant (Louise G) i det styrda sms-materialet väljer stav-
ning med <ie> i motsats till det spontana sms-materialet där hon väljer 
stavning med <e>. Det är naturligtvis mycket möjligt att denna informant 
har ”överdrivit” sin stavning, stavat hyperkorrekt, i det styrda sms-
materialet, något jag också förväntar mig att flera informanter gör vid olika 
tillfällen eftersom det styrda sms-materialet är just styrt och informanterna 
därmed blir mer medvetna om att det de skriver ska granskas och analyse-
ras.  

(73)  Hördu vi ha it fundra så laangt än. Men om ni vill kom mie så je bare 
trevlit. Vi får ju bo hos brorin, å tier ryms no ni å. Ni var funder åp a! 
(Katarina G) 

(98)  Hej <namn>! Tenkt ifall du sku ha kumi ti jymme om måron? Jag jobbar 
där från 16.00...Allti trevlit me sällskap:) h:<namn> (Louise G) 

(132)  Nåjoo helt ok. Ska ga ligg tidit sedan. Ha d trevligt ! =) (Natalie G) 

(216)  Hej älskling... Kva ha on syssla mie idag? Had du trevligt igår? Saknar 
sällskape dett... Pussan gulle... (David G) 

(263)  Hejsan! Vad gör du nu då? Nåt trevlit antar jag :) Själv så tog jag en dag 
ledigt från skolan ;P Ja jag hitta dina handskar i bilin idag :) (Markus G) 

(406)  Va rievlit ö!Elkar dej! 

Man kan se att meddelande 73, 98 och 216 kan tolkas som helt skrivna på 
dialekt. I nr 98 sammanfaller dock <Jag jobbar där från 16.00> med stan-
dardsvenska eftersom informanten bl.a. inte återger diftongen i /froån/, men 
eftersom både det som kommer före och det som kommer efter är skrivet på 
dialekt bör även detta utan tvekan tolkas som dialekt. I meddelande nr 73 
och 216 förekommer dessutom diftongen <ie> i <kom mie> ’komma med’ 
och <tier> ’där’ resp. <syssla mie> ’sysslat med’.  

De två meddelandena 132 och 263 kan däremot anses vara en blandning 
av standardsvenska och dialekt. Märk väl att detta dock enbart kan betyda 
att informanten väljer att stava med standardnormsenlig stavning medan 
meddelandet som helhet trots detta ska tolkas som dialekt. Att meddelandet 
delvis är skrivet på dialekt betyder mer än att det delvis är skrivet på stan-
dardsvenska. I meddelande 132 är frasen <Ska ga ligg tidit sedan> på dia-
lekt, medan resten av meddelandet verkar vara standardsvenska. Här ser vi 
också exempel på den typ av förkortningar som är vanliga i ”vanligt” stan-
dardsvenskt sms-språk, <ha d trevligt>, men som är ovanliga i sms:en i mitt 
material. Nr 263 är lite mer svårtolkat, eller kanske svårdefinierat, men det 
bör vara så att informanten inleder på standardsvenska och först i sista me-
ningen övergår till dialekt.  

Meddelande 406 är svårtolkat. Det synes vara skrivet ”med ett ledigt ut-
tal” med reduktioner, eller möjligtvis efterhärmande en finsk brytning. 
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Ortnamnet Näsby 

Precis som i det styrda sms-materialet kan vi i det spontana sms-materialet 
se att informanterna inte alls verkar känna sig låsta till den standard-
normsenliga stavningen när det gäller ortnamnet Näsby.  

Tabell 31. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det spontana sms-
materialet, ortnamnet Näsby 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> --- Nesby (2/1) 2 

<ie> Niesby (3/3) Niesby (5/3) 8 

<ä> Näpon Näsby (2/2) 3 

I det spontana sms-materialet finns tretton belägg för Näsby och endast två 
av dessa stavas just <Näsby>. Flest är beläggen för <Niesby> (8 stycken), 
därtill förekommer <nesby> två gånger. Dessutom finns ett belägg för 
<Näpon>, ett annat namn på Näsby som dock uttalas som /Niepon/ men i 
det här fallet alltså stavas utan diftong. 

Låt oss se närmare på några konkreta exempel från sms-materialet. Som 
vi kan se av meddelandena nedan finns inga tveksamheter om att dessa är 
skrivna på/ska tolkas som dialekt.  

(111)  Hej vill du siti åp me ås ti niesby imåron? Ja väit int når vi far, messar 
imåron.. (Mia G) 

(123)  Je nar i niesby elå pvg [eller på väg]? Ja hadd tydligen it na spelas.. (Na-
talie G) 

(218)  Nå ja je nu som i niesby jag räj... Så... Men vi kan no ta häim de... (Da-
vid G) 

(305)  Itt je hon,on je ju blond hon nu! Men an kyör itt i niesby na nu itt! Ja je 
ut me <namn>! (Cecilia V) 

(362)  Je no bare i niesby. Tenkt åm vi ska ha hitta oåp naa..? (Simon V) 

(366)  Häij. Sitär noo bare i niesby å slakkrar. Tudå? (Simon V) 

(424)  Nä,ja je häim å bytär bil nu!:p Vectra fieg na fäil(he je ju opel). Men vi 
ska no tibak ti niesby nu. (Isak V) 

(426)  Gokväll! He vort no bäre ti far me <namn> ti niesby e kvarv,men 
kanske et je ut å kör na tu å så kanske vi syns? Hu lieng tror et förestän et 
gåt va ut ikvield? Ja lär vel it kåm häim rektit säint ja så.. (Isak V) 

Den mest oväntade stavningen är <Nesby>, även om den också delvis är 
ganska logisk. Stavning med <e> kan tolkas så att informanten ifråga vill 
markera dialektal stavning men att han/hon tycker att en tydlig markering 
av diftongen är antingen onödig eller tidskrävande. Denna stavning är inte 



 

148 

den allenarådande hos informanten (Sebastian V). I meddelande 461 skriver 
han <näsby>, och i det styrda sms-materialet hittar vi ännu en tredje vari-
ant, nämligen <niesby>. 

(461)  No kan ja kom et tieg så je vi i nesby tå baket na å tjör tier än stånd furi 
vi far häim. (Sebastian V) 

(469)  Janå <namn> sa att ni sku kom ti nesby men för mieg je itt e nain skil-
nad kvart jag kommer ett de.Puss (Sebastian V) 

I materialet återfinns två belägg för den standardnormsenliga stavningen 
<Näsby>.  

(288)  Oki.. <namn>je me o..Vi je no i näsby.. (Linda V) 

(463)  Hej.Vi siter å skådar tv.Ha just vuri ti näsby å köpt na gotta. Schenar je 
dålit väder.He ha snöga på mönin å räina på baketmiddajin. Men ni var 
hava så rolit. (Sebastian V) 

Som vi kan se är båda meddelandena i övrigt helt på dialekt. Detta ger stöd 
för antagandet att ett meddelande trots att det delvis är skrivet med stan-
dardnormsenlig stavning ska tolkas som dialekt. Informanten som skrivit 
meddelande nr 463 har som vi nyss sett vid två andra tillfällen valt stavning-
en <Nesby> (nr 461, 469) och verkar således inte vara särskilt bunden till 
den standardsvenska stavningen. Ingen av dessa två informanter (Linda V, 
Sebastian V) valde stavningen <Näsby> i det styrda sms-materialet utan 
båda skrev istället <Niesby>.  

Ett sista belägg finner vi i meddelande 254.  

(254)  Tjena! Hur är läget över där i vasa? Je na företagsamt? ;P Shennar i    
näpon har vi tråkigt, 50min åter tärt vi får slut fö dagin :P Ja jag va 
mega slö igår, ber om ursäkt :) Men nu ska jag tag å försök föli me på 
lektion ;P Jag ringer tå sedan! (Markus G) 

Här har informanten valt att skriva <näpon> istället för <Näsby>, men dif-
tongen är den samma. Trots att /Niepon/ är ett vanligt dialektalt namn för 
Näsby har informanten valt en stavning med <ä>. Kanske upplevs det att 
krångla till det för mycket att både ha denna form och dessutom diftongera. 
Informanten inleder sitt meddelande på standardsvenska men byter till dia-
lekt efter de inledande hälsningsfraserna. I det styrda sms-materialet är 
denna informant (Markus G) en av sex som har valt den standardnormsen-
liga stavningen <Näsby>. 
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4.3.3.3 Övriga ord med /ie/ i det spontana sms-materialet 
Diftongen /ie/ förekommer rikligt i Närpesdialekten och är också frekvent i 
materialet.  

Tabell 32. Ortografisk återgivning av diftongen /ie/ i det spontana sms-
materialet, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<e> avreager, diskutera, e (i fra-

sen ’hur de e’), e ’är’, högsv. 

talspr., egen, eget, egna, ena, 

ens, feber (3/3), formater, 

inspelning, intressera, ledigt, 

leser, me (i frasen ”kom 

me”*3, ”tar me”*2, ”föli me”, 

”ta me”*2, ”va me”*2, ”syssel-

sätt sig me”) (11/8), medd. 

(kort för meddelande) (2/1), 

meddelande, medlemskap, 

medäjlande, mej (i frasen 

”utan mej”), motioner (2/1), 

ner (i bet. ’ner/ladda ner’) 

(3/3), ner (i bet. ’hos’), planer 

(v.), planera, rekommende-

rar, sekärt, sexualitet, spel 

(subst.), spel (v.), speljakt, 

spellektion, stabiliserar, 

tjena, trevlig, trevligan, tvek-

sam, veva 

fres ’fräsa’, funder, fundera 

(2/2), gratulerar, ifred, in-

tressera, je, me (i frasen ”ta 

me”), medlidand, måoped, 

ne (i bet. ’dra ne[r]’), panelin, 

pasasherarän ’passagerarna’, 

pubertetet, solskensflickan, 

sted, tjena 

73 

<i> fick (12/7), gick, hinner (2/2), 

jick 

fick (2/2), gick (2/2) 20 

<ie> fie, fieg, föreliesning, hiend 

’hinna’, hiend ’hända’, hien-

dar (2/2), hienvisas, ienda, 

jie, jieg (6/4), jiet (2/2), lieng 

(3/3), lienger, lies (2/2), lie-

ser, liest ’läst’ (3/1), liet, mie 

(i frasen ”ta mie”*2, ”kom 

mie”*4, ”rumas mie”*2, 

”syssla mie”) (10/7), mi-

eddäilandän, mieg (7/6), 

miet, nier ’ner’, nier ’hos’ 

diem, fieg (3/3), hiend (4/3), 

hienda ’hann’, hiendar ’hin-

ner’, hiendär ’händer’, ieget 

’eget’, iens ’ens’, jie ’är’, jieg 

’gick’, jiesus, jiet ’äta’, 

kilomietär, kjiem, kriem 

’kram’ (2/2), kåmunisier 

’kommunicera’, liedi ’ledig’ 

(2/2), lieng ’länge’, lienger 

’längre’, liest ’läst’ (2/2), mie 

’med’ (i frasen ”gräijjar mie”, 

154 
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(3/3), piedar, siekärt (4/2), 

siemhallin, spiel ’ett spel’ 

(2/2), spiel ’spela’ (2/2), spri-

enges, tieg (8/6), tier (2/2), 

trienar, vieg (i frasen ”åp 

vieg”) (2/2), viet 

”kom mie”, ”kommer mie”, 

”ta mie”*2) (17/7), mieg ’mig’ 

(3/3), motorpiede, nier ’hos’ 

(5/4), rier, siekert, siekärt 

(2/1), siet ’säte’, stiegring, 

tieg ’dig’ (5/3), tier ’där’ 

(4/4), tieväl ’tävla’, vieg (7/6) 

<iä> --- miäg 1 

<ä> isängen, läge, läget (2/2), 

läng, läs (4/3), läsandet 

(2/2), läser, läst, sväng 

(subst.), säker (3/3), säkert 

(3/3), säng, trän (2/1), väg 

(2/2), vägarna, väska 

inträde, läng, trä 31 

De tre stavningsvarianter som förekommer flest antal gånger är <ie>, <e> 
och <ä>. Mest uttalsnära är <ie>, och det stora antalet stavningar med <e> 
och <ä> motsvarar den standardnormsenliga stavningen. I en del fall har 
informanten ifråga använt den standardnormsenliga stavningen fullt ut, 
kanske t.o.m. skrivit hela meddelandet på standardsvenska utan några som 
helst dialektala markeringar och då bör följaktligen meddelandet tolkas som 
standardsvenska. I andra fall är det snarare fråga om kodväxling eller lån, 
där informanten snarast lånat delar av den standardnormsenliga stavningen.  

Några enskilda exempel ska här lyftas fram och diskuteras. Ordet göra, /ti 
jier/, är vanligt förekommande i dialekten. Några av informanterna väljer 
standardnormsenlig stavning. Jag tolkar Catrin G:s meddelande som skrivet 
på dialekt, trots att formen <gör> används. Det är också sannolikt att orto-
grafin återspeglar hennes faktiska uttal av ordet. 

(22)  Jo ja väit, <namn> stjecka!! Jo ja gör no så!! (Catrin G) 

Till skillnad från gör i meddelande nr 22 bör dock <göra> och <gör> i med-
delande 262 resp. 263 tolkas som standardsvenska.  

(262)  Hehe! He va no na he måst jag säi ;P Yes yes, no i skick tå me andra ord 
:) Vad tänker <namn> göra idag då, plugga hårt förstår jag? ;P (Mar-
kus G) 

(263)  Hejsan! Vad gör du nu då? Nåt trevlit antar jag :) Själv så tog jag en dag 
ledigt från skolan ;P Ja jag hitta dina handskar i bilin idag :) (Markus G) 

Markus G skriver alldeles för påtagligt på standardsvenska för att man ska 
kunna tolka dessa satser som dialekt. Han skriver visserligen också på dia-
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lekt, men han skriver en del satser på standardsvenska, en del på dialekt, och 
håller isär dem utan att blanda.  

Svåra att tolka är de två beläggen för <hinner> i meddelande 55 resp. 212.  

(55)  Hej! Philly va no faktist super! Men e marks at han buri var gambäl.. e va 
dessutom hans farewell-tour! Sori att e to så läng fö me ti svar ida, men 
min alldeles underbara telefon ha it vela funk na idag förrän nu..:(E hos 
<namn> nu.. Va bra att operan va gr8 igår! Tror it ja hinner kom å 
shopp me d imårn, e d ok? (Johanna G) 

(212)  Kommer no häim först ten 9 tidin så it tror ja att ja hinner på kalas tå i 
alla fall. (Björn G)  

Meddelande nr 212 är svårt att tolka som något annat än dialekt, även om 
hinner på dialekt är /hiendar/, men en ljudenlig stavning här kanske känns 
alltför komplicerad för skribenten. I meddelande 55 är tolkningen däremot 
inte lika självklar. Här kan vi se att informanten skriver ett meddelande på 
något som närmast kan karaktäriseras som en blandning av dialekt och 
standardsvenskt talspråk. Intrycket är att hon börjar i dialekten för att mot 
slutet av meddelandet övergå till standardsvenskt talspråk. 

Stavningen med <iä> i <miäg> (416) är värd att stanna upp inför:  

(416)  Nå no ere bare bra me miäg.. Sku haft lust ti far ti fontana men ingen 
ska tiit.. Sup ska ja iaf!=) kramin! (Jonas V) 

Kanske ska formen <miäg> tolkas som en medveten hyperdialektal form i 
syfte att starkt framhäva dialekten (jfr exempelvis Larsen 1917:36) – detta i 
medveten kontrast till en standardvarietet. 

Diftongen /ie/ förekommer även i ett par personnamn som återfinns i det 
spontana sms-materialet, men trots uttal med /ie/ framgår detta inte i stav-
ningen utan namnen stavas på dialekt precis så som de stavas på standard-
svenska. Beträffande personnamn verkar man alltså mer mån om att behålla 
den standardspråkliga stavningen i jämförelse med stavningen av ett ort-
namn som Näsby. 

I några enstaka belägg finner vi diftongen <ie> trots att den egentligen 
inte borde finnas där.  

(320)  Sussar et elo?? Vi ska ju ti <namn> å <namn> idag.. Tenkt et mie na? 
Kriem min lill diem (Annika V) (se även sms nr 403) 

(323)  Halåj! Je na rolit ti va me böndren nu då?? Je na mytjy anna folk där 
då?? Kjiem (Annika V) 

(327)  Hejsan!! Just så, ha du äntligen få börja kyör na lienger nu som du vila?! 
Vetja he va häilt ok, <namn> va nu åp betär humyör, men vi va it så 
mytjy folk!! <namn> å jag mena no åp än öl i kvield så tu var hyör åv d 
om du je häim.. Kräm (Annika V) 
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Annika V använder i tre meddelanden ordet kram, två gånger med diftongen 
<ie>, och en gång med <ä>. Dessa stavningsvarianter för ordet kram bör 
återspegla ett individuellt uttal och användande av ordet i stil med kramiz, 
kjamis som är vanligt förekommande mellan goda vänner i olika samman-
hang på Internet. Dessa stavningsvarianter kan också bero på att det är ett 
intimt och ganska känsloladdat smekord som lätt förlorar sin laddning och 
så att säga måste laddas om. 

Det spontana sms-materialet innehåller också ett antal belägg för ett par 
ord som är förkortningar för längre ord, nämligen <tv> och <cd>, t.ex. i 
följande sms:  

(190)  He va itt nar vör gravgålin idag heldär. Varken nain bil elå na folk. Gåt 
försök na sedan. Sku et förresten kon köp häim na cd-dubälfodral ida? 
(Anton G) 

(306)  Hej! Ja siter å skådar tv! Väntar e ska var påstjen! :) kram (Cecilia V) 

En ljudenlig stavning enligt hur orden uttalas på dialekt bör bli t.ex. <tie-
vie>, men eftersom ett meddelande är begränsat till ett visst antal tecken 
anses det sannolikt som slöseri att använda så många bokstäver till något 
som kan kortas ner till två. 

4.3.3.4 Sammanfattning 
Diftongen /ie/ representeras i det styrda sms-materialet av de tre orden 
händer, ikväll och trevligt samt ortnamnet Näsby. Gemensamt för dessa, 
med undantag av trevligt, är att stavning med <ie> dominerar för alla beläg-
gen, även något överraskande för ortnamnet Näsby. Vad gäller trevligt är 
beläggen lika många för stavning med <ie> som stavning med <e>. Ordet 
trevligt verkar för övrigt vara ett ord som informanterna inte använder så 
ofta, hela 16 stycken har utelämnat det eller ersatt det med något annat ord. 
Detta torde tyda på att informanterna inte upplever det som så dialektalt. 

Beläggen för samma ord i det spontana sms-materialet ger i princip 
samma bild. Stavning med <ie> dominerar tydligt för ikväll och Näsby. Or-
det händer återfinns endast i ett belägg, men också här är det stavning med 
<ie>. Ordet trevligt förekommer med sex belägg, men här är det inte <ie> 
utan istället <e> som föredras i meddelanden skrivna på dialekt. Även detta 
kan vara en indikation på att informanterna inte upplever ordet trevligt som 
dialektalt eller att de anser det vara ett ord som används mer av äldre gene-
rationer. 

Att diftongen /ie/ är mycket vanlig i dialekten och att ungdomarna dess-
utom väljer att synliggöra den i sin stavning bekräftas inte minst genom en 
analys av beläggen i det spontana sms-materialet. Av de totalt 359 beläggen 
stavas hela 211 med <ie>. Att stava diftongen /ie/ med just <ie> är uppen-
barligen tämligen självklart för informanterna.  



 

153 

Diftongen /ie/ måste därför anses vara en viktig dialektmarkör för infor-
manterna. Flera stavningsvarianter finns, men <ie> är som sagts domine-
rande.  

4.3.4 Diftongen /yö/ 
Diftongen /yö/ är precis som /ie/ en sekundär diftong och är vanligt före-
kommande i dialekten.  

4.3.4.1 Ord med /yö/ i det spontana sms-materialet  
Diftongen /yö/ finns inte representerad av något ord i det styrda sms-
materialet, däremot finns ett stort antal belägg i det spontana sms-
materialet, närmare bestämt 129 stycken. I Tabell 33 redovisas de olika stav-
ningsvarianterna för /yö/, vilka är fyra till antalet, nämligen <yö>, <å>, <ö> 
och <öö>. 

Tabell 33. Ortografisk återgivning av diftongen /yö/ i det spontana sms-
materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<yö> byöker, fyö (2/2), glyöm 

(2/2), gomyön, hyör, hyörs, 

imyön (2/2), kryötchin ’krö-

ken’, kyöft ’köpte’, kyör,  

kyörkorte, myön ’morgon’, 

myönan, myönar, myönin, 

tjyör ’köra’ (2/2) 

behyöver, humyör, hyör 

(3/3), imyön (2/1), kyör 

(2/2), myönin, syötiz, työm 

’tömma’ 

32 

<å> Söndasmårån --- 1 

<ö> ansökningan, ansökningen, 

behöv (8/7), bön, dröm 

(4/2), födelsedag, försök 

(5/5), föschök, glöm, go mön, 

gomön, gör, görs (3/2), hör 

(2/2), hörs (5/4), höstmöte, 

imön (2/2), knäckebrö, 

köns[körteln], köp (6/4), kör, 

kör, körkortets, mattestöd, 

mönin, möte (2/2), möte, 

nehöv [sic], skönheten, slö, 

stör, sötisen (3/1), sötnosen 

(6/1), öde, ögoninfektion, 

övningsdagboken 

behöv, chauför (2/1), försök, 

hör, höras, hörs (2/2), imön, 

köpt, kör (5/5), körkorte, 

körskick, mönin, onödit, slö, 

snöga, tjör, ögon, övningskör 

95 

<öö> Göörs --- 1 
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Vad gäller ortografisk manifestation av diftongen /yö/ kan konstateras att 
stavning med <ö> dominerar, även om det också finns en hel del belägg för 
stavning med <yö>. Beläggen med <ö> ingår i meddelanden skrivna dels 
med standardnormsenlig stavning, dels med dialektal stavning. Slutsatsen 
man kan dra av detta är att denna diftong inte anses vara så viktig och bety-
delsefull att den är värd att noggrannare markera i ortografin. Utöver stav-
ningsvarianterna <yö> resp. <ö> förekommer också stavning med <å>, i 
<söndasmårån>, och <öö>, i <göörs>, vilka båda på dialekt uttalas med 
/yö/. 

(28)  Haij, kva göörs? ja tänkt om vi ska tå å hitt åp na ikvield? tu kan ju hyör 
åv de om du haar na ideer... (Catrin G) 

(148) (haha, imårånnatt e kanske int så lyckat =P <namn> ska ju predika på 
söndasmårån =) ) (Petra G) 

Belägget <söndasmårån> är inte dialekt, snarare ett slags talspråklig stan-
dardsvenska, vilket även gäller hela detta meddelande. Mottagaren i detta 
fall är en person som inte talar Närpesdialekt, vilket är en möjlig förklaring 
till valet av en inte direkt standardnormsenlig stavning, men en stavning 
som återger talad standardsvenska. På dialekt säger man snarare /såndas´-
myönin/.  

Ordet <göörs> är däremot inte standardsvenska. Det finns personer som i 
Närpesdialekten istället för /jier/ snarare säger /jyör/, vilket återspeglas i 
detta belägg, dessutom föregås ordet av det dialektala <kva>. En annan möj-
lig tolkning är att informanten använder <öö> för att hon anser att det är 
”något mer än ett vanligt ö” och väljer att markera det på detta sätt. 

4.3.4.2 Sammanfattning 
Diftongen /yö/ återfinns endast i det spontana sms-materialet och här finner 
vi totalt 129 belägg. Den vanligaste stavningsvarianten är <ö>, med tre 
gånger så många belägg som stavning med <yö>. Vid stavning med <ö> 
markeras inte diftongen, däremot sammanfaller denna stavning med den 
standardnormsenliga stavningen och är av den anledningen lockande för 
informanterna.  

Diftongen /yö/ är av allt att döma en sådan diftong som man kan manifes-
tera i skrift om man vill genom att skriva <yö> men som man också väljer att 
inte synliggöra.  

4.4 Ortografisk återgivning av konsonantförbindelser i sms-
materialet 
Standardsvenskan har 18 konsonantfonem. Hur många Närpesdialekten har 
varierar beroende på hur man väljer att dela in dem. Om man väljer att inte 
räkna de ”tjocka” eller supradentala /rd/, /rn/, /rs/ och /rt/ som egna ljud 
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utan som allofoner av /d/, /n/, /s/ och /t/ och tonlöst /l/ och tjock /l/ som 
allofoner av /l/ har dialekten, precis som standardsvenskan, 18 fonem. De 
flesta av fonemen förekommer både som korta och långa ljud. I min under-
sökning har jag tittat på konsonantförbindelserna /tj/, /sj/, /sjtj/, /kv/ (av 
fornspråkligt hv-) och /ld/, samt supradentalerna /rd/, /rn/, /rs/ och /rt/. 

4.4.1 Konsonantförbindelsen /tj/(/ttj/) 
När det gäller konsonantförbindelsen /tj/(/ttj/) är det i många belägg fråga 
om det som brukar kallas norrländsk förmjukning, vilket innebär att g, k, 
och sk uttalas som /j/, /tj/ och /sjtj/ framför de främre vokalerna /e/ och /i/ 
(i vissa fall även framför /y/ och /ä/) i ändelser.93 Detta dialektala drag före-
kommer inte bara i Närpesdialekten utan även i andra finlandssvenska dia-
lekter (bl.a. i hela övriga Österbotten, Kumlinge och Brändö på Åland och 
Åboland, med undantag av Nagu och Pargas), dialekter i norra Sverige (i ett 
område som sträckt sig ända ner till mellersta Uppland och Värmland) samt 
Norge (Ivars 1988:101f.). I sådana ord som sedan gammalt har funnits i dia-
lekten är denna förmjukning fortfarande mycket livaktig, däremot får inte 
alltid nya ord i dialekten denna förmjukning.  

Exempel på sådana ord där norrländsk förmjukning inte sker är t.ex. ord 
på /-ik/ i bestämd form (butiken, grammatiken, musiken). Flera andra 
mycket vanliga ord behåller sin standardsvenska form i uttal, som t.ex. ban-
ken, parken, däremot förmjukas k i t.ex. fabriken och strejken i bestämd 
form i dialekten (Ivars 1988:104). 

I det styrda sms-materialet representeras konsonantförbindelsen /tj/ av 
ordet mycket. Ivars väljer stavningen <mytjy> för detta ord. Freudenthal 
skriver även han <mytjy> (dock anger han även varianten <mytji>) 
(1878b:219), precis som Ordbok över Finlands svenska folkmål (2007:456). 

4.4.1.1 Ordet mycket i det styrda sms-materialet 
Adjektivet mycket är ett av de ord i det styrda sms-materialet som jag för-
väntar mig kommer att uppvisa störst variationsvidd vad gäller ortografin 
p.g.a. att det på dialekt innehåller konsonantförbindelsen /tj/ samt att den 
standardnormsenliga stavningen i detta fall inte är till mycket hjälp ifall man 
eftersträvar att återge en ljudenlig stavning. Denna konsonantförbindelse är 
också problematiskt så till vida att informanterna troligtvis både uttalar och 
uppfattar den olika, vilket naturligtvis får konsekvenser när man ska ”skriva 
som man talar”.  

I det styrda sms-materialet ingår konsonantförbindelsen /tj/ i ordet 
mycket i frasen Det händer mycket i Näsby ikväll, och här återfinns hela sju 
olika varianter för att återge /tj/ ortografiskt, fördelade på 28 belägg. Två av 
informanterna har valt att ersätta ordet med ett annat uttryck. 

                                                             
93 Norrländsk förmjukning är bl.a. gg > ddj och kk > ttj i ord som ryggen [ryddjen] och mycket [myttje]. 
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Tabell 34. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /tj/(/ttj/) i det 
styrda sms-materialet, mycket 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ch> mychy (3) --- 3 

<sh> myshy --- 1 

<tc> --- mytcy 1 

<tch> mytchy (7) mytchy (9) 16 

<tj> mytjy (3) mytjy, mytji 5 

<tsc> mytscy --- 1 

<tsh> --- mytshy 1 

utelämnat/ 

ersatt med 

annat ut-

tryck 

(1) (1) 2 

Alla informanter markerar i sin stavning av mycket att ordet på dialekt inte 
uttalas med /kk/ som i standardsvenska. Den vanligaste stavningen för 
mycket i styrda sms-materialet är <mytchy>, vilken används av 16 informan-
ter. Näst vanligast, dock med endast fem resp. tre belägg, är 
<mytjy>/<mytji> samt <mychy>. Beläggen <mytscy>, <myshy>, <mytshy>, 
<mytcy> förekommer en gång vardera. Två av informanterna har i översätt-
ningen bytt ut frasen mot något annat (<E je prima> samt <E je full rulle>).  

De allra flesta av informanterna är måna om att på något sätt manifestera 
konsonantförbindelsen /tj/ i stavningen av ordet mycket på dialekt, men 
detta görs på olika sätt. Enda undantaget är <myshy>, som inte alls synes 
återge något /tj/.  

4.4.1.2 Ordet mycket i det spontana sms-materialet 
Som vi har sett av exemplen ovan förekommer flera stavningsvarianter av 
mycket i det styrda sms-materialet. Även i det spontana sms-materialet kan 
vi se exempel på flera olika förslag till stavning och totalt återfinns 16 belägg 
för mycket.  

Bland beläggen är, som man kan vänta sig med bakgrund av det styrda 
sms-materialet, den vanligaste stavningen <mytchy> (5 belägg/4 informan-
ter), men på grund av det relativt låga antalet totala belägg kan man inte se 
om denna stavning är lika dominerande som den åtminstone ger sken av att 
vara utifrån det styrda sms-materialet. Nästan lika många belägg har 
<mytjy> (4 belägg/2 informanter) och ytterligare ett mindre har <mychy> (3 
belägg/3 informanter). 
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Tabell 35. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /tj/(/ttj/) i det 
spontana sms-materialet, mycket 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ch> mychy (2/2) mychy 3 

<ck> mycket (2/1) mycky 3 

<kk> --- jettemykke 1 

<tch> mytchy (2/2) mytchy (3/2) 5 

<tj> mytjy (2/1) mytjy (2/1) 4 

Låt oss titta på några konkreta exempel. Den vanligaste stavningen är som 
sagt <mytchy> men nästan lika många belägg har <mytjy>. 

(217) Ja gåta bere skeck igen å säj att ja älskar de grymt mytjy älskling.... Go-
nattpussan i mängder (David G) 

(229)  Ska it sötnosen miin buri ga å ligg? Jag ska nu iallafall ga å ligg! Älskar 
de så grymt mytjy... Gonattpussan (David G) 

(323)  Halåj! Je na rolit ti va me böndren nu då?? Je na mytjy anna folk där 
då?? Kjiem (Annika V) 

(327)  Hejsan!! Just så, ha du äntligen få börja kyör na lienger nu som du vila?! 
Vetja he va häilt ok, <namn> va nu åp betär humyör, men vi va it så 
mytjy folk!! <namn> å jag mena no åp än öl i kvield så tu var hyör åv d 
om du je häim.. Kräm (Annika V) 

De fyra beläggen för <mytjy> är skrivna av två informanter (David G, An-
nika V) och meddelandena i övrigt är skrivna på dialekt utan några passager 
med standardnormsenlig stavning.  

Även meddelandena med de tre beläggen för <mychy> är skrivna på dia-
lekt, med undantag för den hopdragna frasen <hurhanihaftd> i meddelande 
120 som snarare kan tolkas som standardsvenskt talspråk.  

(66)  Sha! Ja.. läsandet.. ha no läst ganska mychy, men it väit ja nu om ja var-
ken fattar elå kommer ihåg na! E nu så förkyld å trött så man ork ju it jier 
na:(Men hoppas ja kan kom me imårn iaf.. Platsupptagningen låter bra, 
så kanske vi får va TÅFF å siti längst bak.. ;) Gonattkram! (Johanna G) 

(120)  Hej! Va bra! <namn> tyckt e va bra å (: Vi gjord int så mychy på matte, 
skriva na lete. Vi fick no läxor men du sku no nehöv boken för att kon lag 
täi.. hurhanihaftd? (Mia G) 

(385) Ja, men he val priima he tå. Tu val ring na tå et kommer tiit. Vetcha he 
val ti ta mie mychy brännvin no? Hoppas nu he, så et nu val na ruöt 
(Martin V) 

En informant (Jonas V) stavar <mycky>, som skulle kunna vara försök till 
standardsvenskt talspråk.  
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(410)  No int så mycky.je så fans krapula.fick du de na igår? (Jonas V) 

Det gavs dock tillfälle att fråga informanten angående denna stavning varvid 
han uppgav att han stavat fel. Vad den ”korrekta” stavningen var framgick 
inte, och detta var tyvärr samma informant som inte heller lämnat in något 
meddelande till det styrda sms-materialet. Den inledande delen av med-
delande (410) kan möjligtvis ses som talad standardsvenska snarare än dia-
lekt.  

Standardnormsenlig stavning, <mycket>, förekommer två gånger, båda 
gångerna hos en och samma informant och även i ett och samma med-
delande (Natalie G:12).  

(131)  Vad bra! :) jo, e va bra på <ställe>. Mycket folk! Mycket blomster å 
musik. Trevlig stämning. Momma kommer imåron. Vila ut nu å njut av 
allt ! :) (Natalie G) 

Detta meddelande är skickat till informantens mamma och min tolkning är 
att informanten skriver mestadels på standardsvenska med dialektala inslag 
på några ställen för att markera att hon trots den standardnormsenliga stav-
ningen skriver på dialekt. 

Ett sista belägg är <jettemykke>.  

(405)  Gonatt solskensflickan min! :) vi syns åm måron.. Älskar dej 
jettemykke (Mattias V) 

Ordet ingår i ett meddelande (405) där informanten inleder med stand-
ardsvenska för att därefter kodväxla till dialekt och sedan växla tillbaka till 
standardsvenska och avsluta med just <jettemykke>, som närmast kan tol-
kas som standardsvenskt talspråk med talspråksnära stavning. Den avslu-
tande meningen i meddelandet är <Älskar dej jettemykke>, och troligtvis är 
det <Älskar dej> som fungerar som ”trigger” för standardsvenskan. Möjligt-
vis kan det vara så att det känns för allvarligt att säga frasen ”jag älskar dig” 
till någon och för att avdramatisera så väljer informanten att stava på detta 
sätt. 

4.4.1.3 Övriga ord med konsonantförbindelsen /tj/ (/ttj/) i det spontana 
materialet 
De övriga beläggen för konsonantförbindelsen /tj/ i det spontana sms-
materialet uppvisar flera olika intressanta stavningsvarianter på dialekt, 
varav tre är <tch>, <tj> och <tsh>. Gemensamt för dessa tre är att de alla 
tydligt försöker återge både /t/ och /sj/, även om det – som nämnts tidigare 
– i vissa fall handlar om ett hårdare /tj/-ljud, i andra fall om ett mjukare 
/sj/-ljud. Stavning med <k> är vanligast, troligtvis av den anledningen att 
detta är ett av de vanligaste sätten att stava /tj/-ljudet på standardsvenska. 
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Utöver dessa belägg finns också en samling belägg med medialt /tj/. Dessa 
belägg har i standardsvenska ett /k/ som i dialekten förmjukats till /tj/, ex-
empelvis <fåltje> ’folket’. Precis som bland de övriga beläggen är stavning 
med <k> är vanligast, men även <sh>, <tch>, <tj> och <tsh> förekommer. 

Tabell 36. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /tj/(/ttj/) i det 
spontana sms-materialet, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<k> bekymmer, boken, Choklad-

fabriken, chokofabriken, 

förkyld (2/2), kyöft, kyör, 

kämpa, känder, kändär, kän-

ner, känns, känsligt, köns-, 

köp (5/3), kör (3/1), körd, 

körten [sic!] ’körteln’, kört-

larna, sköldkörten, övnings-

dagboken 

kuört ’kört’, kyör ’kör’ (2/2), 

kär, kör (3/3), körd, körkorte, 

körskick, kört, övningskör 

40 

<sh> Godshänd --- 1 

<tch> catch ‘fånga’, hitche ‘det här’, 

kryötchin ‘kröken’, matchin 

(2/2), vetcha ‘väl nog’ 

hitche ’det här’, match (3/1), 

vetcha ’väl nog’ (9/5), vetchin 

’vaken’ 

20 

<ti> klarinettlektion, lektion 

(2/2), spellektion 

--- 4 

<tj> dråtji ’druckit’, hitje ’det här’ 

(2/1), tjejen, tjena, tjingaling, 

tjyör (2/2), vetja ’väl nog’ 

(3/2) 

fåltje ’folket’, martjän ’mar-

ken’, tjeljen ’kvinnan’, tjena, 

tjärlax (2/1), tjör ’kör’, vetja 

’väl nog’ (2/1) 

20 

<tsh> --- taatshe ’taket’, vetsha ’väl 

nog’ 

2 

Låt oss diskutera ett antal exempel från det spontana sms-materialet. Precis 
som i det styrda sms-materialets belägg för mycket och motsvarande belägg i 
det spontana sms-materialet är stavning med <tch> vanlig, näst vanligast 
efter den standardnormsenliga stavningen med <k>.  

(104)  Hej! Oj hödu hitche ’det här’ matte! Alltså je viktigt att läs 126-139?Ha 
som it räkna na från he än...It kan an ju ta na från he tå? (Louise G) 

(434)  E vill nu ha fäil åv ti var så jevla kostsamt hitche raklase. (Isak V) 

(455)  Jonå vetcha ja kan jier he! Når far et tiit? (se även Bilaga 3, sms 184, 
339, 344, 360, 381, 384, 385, 502, 507) 
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Att stava konsonantförbindelsen /tj/ med <tj> är förhållandevis vanligt i det 
spontana sms-materialet där tolv belägg återfinns.  

(43)  Tack tack, kommer väl no ti skolan ommoron... Ja hitje matte je no 
hopplöst! Kramar (Elin G) (se även 34) 

(105)  Hej!Hödu vetja du kommer ikvield nu tå? Sku ju va jätteroligt ti träff 
de,för he je ju no laangsedan man ha sitt d naa nu.Allihop måst va in i 
lokalin säinast kl. 22. Nåjo men vi syns ikvield tå kanske... (Louise G) (se 
även Bilaga 3, sms 192, 203, 326, 372) 

Flest belägg finns för <vetja> (5 belägg). Samtliga meddelanden är skrivna 
på dialekt. Andra exempel på belägg på ord med <tj> är ortnamnet <tjärlax> 
(sms nr 315), <tjyör> (1, 24)/<tjör> (461) ’kör’ och <tjeljen> ’kvinnan’ (454), 
<dråtji> (232), <fåltje> (428) och <martjän> (428). Belägget <martjän> 
(428), är en del av ett ortnamn, antingen Yttermark eller Övermark. Här har 
en dialektal form valts, vilket känns naturligt med tanke på att det är ett ort-
namn. (Jfr Tabell 27 med tillhörande diskussion.)  

En liknande stavning är stavning med <tsh>.  

(439)  Vetsha he:) ja nu räij hienda ool i na åt <namn> men.. No kan vi ta 
männ åm 100€ reckär åt nafta:) (Peter V) 

Faktum är att flera av orden som här räknas till /tj/-ljudet också kan uttalas 
med /tsj/ som snarare är just /t/ + /sj/. Exempel på detta är stavningsvari-
anterna <vetcha>/<vetja>/<vetsha>.  

Stavning med <k> är också vanlig. Som jag sade tidigare är detta ett av de 
vanligaste sätten att återge konsonantförbindelsen /tj/ i standardsvenska 
och som vi kan se av beläggen i meddelandena nedan sammanfaller stav-
ningen av orden helt med den standardnormsenliga stavningen.  

(327) Hejsan!! Just så, ha du äntligen få börja kyör na lienger nu som du 
vila?! Vetja he va häilt ok, <namn> va nu åp betär humyör, men vi va it 
så mytjy folk”!! <namn> å jag mena no åp än öl i kvield så tu var hyör åv 
d om du je häim.. Kräm (Annika V) (se även 39, 305) 

(383) Ne vi kommer itt na me festar bussin än. Först i juli,så buri vi kör me 
han. (Martin V) (se även 135, 278, 361) 

Ordet lektion förekommer fyra gånger i det spontana sms-materialet.  

(49)  Ja har varken <namn> lektion elå inspelning idag! Bare så et väit... 
(Elin G) 

(126)  Hej! Jag är sjuk idag. Kan inte komma på spellektion. /Natalie (Nata-
lie G) 

(141)  Eeh..ja väit it he.. Jo, klarinettlektion var kvart uvi sju idag,it samma 
tid som förr. Ja ska noo hämtas från söff som vanlit. (Petra G) 
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(254)  Tjena! Hur är läget över där i vasa? Je na företagsamt? ;P Shennar i 
näpon har vi tråkigt, 50min åter tärt vi får slut fö dagin :P Ja jag va mega 
slö igår, ber om ursäkt :) Men nu ska jag tag å försök föli me på lektion 
;P Jag ringer tå sedan! (Markus G) 

I ett av de fyra meddelandena (nr 126) ingår ordet i en standardsvensk kon-
text. Av de kvarstående tre meddelandena är två genomgående skrivna på 
dialekt (49, 141) medan det tredje (254) inleds på standardsvenska varefter 
en kodväxling till dialekt sker. Den mening där belägget återfinns bör dock 
anses vara helt på dialekt. Däremot är det så, att uttal både med /sj/ och /tj/ 
förekommer och därför är det svårt att i just dessa fall veta exakt vilket uttal 
informanterna försöker realisera i skrift. 

Bland beläggen med /tj/ (standardsvenskt /k/ som i dialekten förmjukats 
till /tj/) är stavning med <k> vanligast, men även <sh>, <tch>, <tj> och 
<tsh> förekommer.  

(48) Jo, he star i övningsdagboken! (Elin G) 

(120)  Hej! Va bra! <namn> tyckt e va bra å (: Vi gjord int så mychy på matte, 
skriva na lete. Vi fick no läxor men du sku no nehöv boken för att kon 
lag täi.. hurhanihaftd? (Mia G) 

(66)  Sha! Ja.. läsandet.. ha no läst ganska mychy, men it väit ja nu om ja var-
ken fattar elå kommer ihåg na! E nu så förkyld å trött så man ork ju it 
jier na:(Men hoppas ja kan kom me imårn iaf.. Platsupptagningen låter 
bra, så kanske vi får va TÅFF å siti längst bak.. ;) Gonattkram! (Jo-
hanna G) 

(127)  Hej! Jo ja e lite svag å förkyld.. Hadd feber igår. Tänkt skriv uppsats å 
catch op i matte idag. Häls åt all ! =) (Natalie G) 

(258) Gonatt sötisen min <3 He va ju itt så bra om du fryser, jobbit stuff :/ 
Tråkigt med prov men kissen tar no täi utan bekymmer! ;) (Markus G) 

(359)  Tu vaal nu säi åt nain lärar ja je å övningskör (Simon V) 

Stavning med <k> sammanfaller vad gäller förkyld, bekymmer och kör med 
den standardnormsenliga stavningen. Kontexten är dock utan tvekan dia-
lekt. Ytterligare två belägg där stavningen sammanfaller med den stan-
dardnormsenliga stavningen är <chokofabriken> (56) och <Chokladfabri-
ken> (110). I detta fall är dock beläggen en del av ett namn på en film (låt 
vara att en av informanterna har förkortat choklad till choko) och av den 
anledningen tolkar jag fabriken som en standardspråklig återgivning. Tro-
ligtvis är man inte så benägen att ”översätta” filmtitlar till dialekt. 

Övriga belägg uppvisar stavning med <tch>, <tj> samt <tsh>.  

(244)  Joo e no ti salu än. E bra i skick tå man tenkär åp åldrin.. Efektpiipon je 
förstås it i best skick tå on je kyöft begagna, nalete råst åp kryötchin. 
Annars bra (Viktor G) 

(443) Je et vetchin na? :) (Peter V) 
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(518) Halåja demoonin! Kanshe ni buri va röuth åp taatshe?:) (Kristoffer V) 

I tre av beläggen (nr 29, 127, 322) nedan sammanfaller stavningen med den 
standardnormsenliga och/eller engelska stavningen för samma ord (<match-
in>, <match>, <catch>) och är således av den anledningen precis den stav-
ning man kan förvänta sig. 

(127)  Hej! Jo ja e lite svag å förkyld.. Hadd feber igår. Tänkt skriv uppsats å 
catch op i matte idag. Häls åt all ! =) (Natalie G) 

(29)  Matchin buri 4, ska ja kom ett de? (Catrin G) (se även 247) 

(322)  Hejsan!! E vort 1-1, <namn> laga måle.. E va in jämn å spännand 
match.. Vi spela jätte bra.. Krams (Annika V) (se även 325, 334) 

Ett sista belägg, <godshänd> (188), har en något oväntad stavning, nämligen 
<sh>, vilken snarare återger ett /sj/-ljud än ett /tj/-ljud.  

(189)  Hej. Hu jick e i studentskrivase fö de? E jieg itt så bra fö mieg i real-
in,men no var ja godshänd. (Alexandra G) 

Denna informant (Alexandra G) skriver <mytcsy> i det styrda sms-
materialet som tydligare än <sh> återger ett tje-ljud, däremot visar hon lik-
nande tendenser till att återge /sj/ istället för /tj/ i andra belägg i det spon-
tana sms-materialet, t.ex. <inshecka> och <shid> (märk dock att hon även 
skriver <skid>).  

4.4.1.4 Sammanfattning 
I det styrda sms-materialet representeras konsonantförbindelsen /tj/(/ttj/) 
av ordet mycket. Av de 28 beläggen (2 informanter har utelämnat eller ersatt 
ordet) stavas mer än hälften (16 belägg) med <tch>, vilket tydligt markerar 
konsonantförbindelsen /tj/. Övriga tolv belägg uppvisar en mängd olika 
stavningsvarianter. Majoriteten är alltså överens om att <tch> är den stav-
ning som på tydligaste sätt representerar konsonantförbindelsen /tj/. 

I det spontana sms-materialet finns 16 belägg för mycket, och precis som i 
det styrda sms-materialet är stavning med <tch> vanligast (5 belägg), men 
nästan lika vanlig är stavning med <tj> (4 belägg). Vad gäller stavningen av 
mycket verkar i alla fall informanterna inte anse det vara något bra alternativ 
att använda den standardnormsenliga stavningen med <ck> utan väljer i en 
repertoar av ortografiska möjligheter.  

Däremot tycks i det övriga spontana sms-materialet informanterna ofta 
stava ljudförbindelsen på standardsvenskt sätt, exempelvis i <bekymmer>, 
<köp> och <lektion>. Samtidigt som konsonantförbindelsen /tj/ verkar vara 
en stark dialektmarkör som informanterna vill manifestera i ortografin an-
vänder man sig uppenbarligen ofta av en ortografi i anslutning till standard-
svenskan.  
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4.4.2 /Sj/-ljudet  
Närpesdialektens /sj/-ljud karaktäriseras som ”ett ljust framtungs-sj, ljusare 
än det sj som förekommer i centralsvenskt och sydsvenskt talspråk” (Ivars 
1988:95).  

Ordet kanske finns med i det styrda sms-materialet för att representera 
/sj/-ljudet. /sj/-ljudet kan vara komplicerat att återge ortografiskt och det 
bör i detta fall vara lockande att använda den standardnormsenliga stav-
ningen. Ivars (1988) stavar /sj/-ljudet med <sj>, som i t.ex. <sjennar> 
(1988:138) och <sjo:rtronän> (1988:150). I Ordbok över Finlands svenska 
folkmål (2000:248) finner vi flera olika uttalsbelägg för kanske: <kansi>, 
<kanse>, <kanstji>, <kanstji>, <kanstje> varav de senare snarare synes 
återge ett /s+tj/ eller /sjtj/ än ett rent /sj/-ljud. Närmast dagens uttal kom-
mer <kanse>, även om det med denna stavning är svårt att uppfatta /sj/-
ljudet. Freudenthal (1878b) markerar /sj/-ljudet med fet stil, i t.ex. <föst> 
(1878b:190) och <i vintrast> (1878b:201). 

4.4.2.1 Ordet kanske i det styrda sms-materialet 
I det styrda sms-materialet representeras /sj/-ljudet som sagt av ordet 
kanske.  

Tabell 37. Ortografisk återgivning av /sj/-ljudet i det styrda sms-materialet, 
kanske 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<c> --- kance 1 

<ch> --- kanche 1 

<sk> kanske (13), kanski kanske (10) 24 

utelämnat/ 

ersatt med 

annat ut-

tryck 

(2) (2) 4 

Tabellen visar att de flesta av informanterna väljer den standardnormsenliga 
stavningen med <sk>, nämligen <kanske>, men även stavning med <c> och 
<ch> förekommer i ett par belägg. Fyra informanter har valt att utelämna 
ordet eller ersätta det med något annat. Stavningen med <ch> är möjligen 
inspirerad av t.ex. den standardnormsenliga stavningen av chock.  

4.4.2.2 Ordet kanske i det spontana sms-materialet  
I det spontana sms-materialet återfinns total 24 belägg för kanske, varav 
hela 20 belägg för stavning med <sk>, <kanske>, och endast två vardera för 
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stavning med <sh>, <kanshe>, resp. <s>, <kanse/kansi>. Informanterna 
väljer alltså oftast den standardnormsenliga stavningen. 

Tabell 38. Ortografisk återgivning av /sj/-ljudet i det spontana sms-materia-
let, kanske 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<s> --- kanse, kansi 2 

<sh> kanshe kanshe 2 

<sk> kanske (6/5) kanske (14/7) 20 

Några exempel ska kommenteras. Precis som i det styrda sms-materialet kan 
vi hitta några få alternativa stavningar. Som nämnts finns ett belägg för 
<kanse>, men detta är möjligtvis en felstavning eftersom samma informant 
(Isak V) skriver <kanske> hela sex gånger i sina meddelanden.  

(432)  Huardu kaar he je roko me hede jyyre kanse hede blåste je fö hård 
(Isak V) 

Här öppnas dock även för en annan tolkning. Detta meddelande är skrivet 
till informantens kamrat och verkar uppenbarligen vara ett försök till efter-
härmning av någon annan dialekt, troligtvis i norra Österbotten. Möjligen 
gör detta att informanten blir lite osäker på uttalet och därmed också sin 
stavning och därför skriver <kanse> eller så anser han att det är just så det 
uttalas i norra Österbotten, t.ex. kançi i Oravais (Ordbok över Finlands 
svenska folkmål (2000:248).  

Två informanter skriver <kanshe>, vilket torde vara ett försök till att med 
en noggrannare ljudenlig stavning återge dialektens uttal av kanske med det 
för dialekten karaktäristiska ljusare uttalet. I detta sammanhang kan man 
notera att de båda informanter som skrivit dessa meddelanden även manife-
sterar kvantitet, något som i materialet som helhet får sägas vara ovanligt. 

(186)  Kommer et åp tisdain naa?Itt vill ja faar ömsand!Kommer it tu,så väit ja 
nu it om ja tänker faar.Elå kanshe,om <namn> kommer.Men on saa at 
it on sku faar (Alexandra G) 

(518)  Halåja demoonin! Kanshe ni buri va röuth åp taatshe?:) (Kristoffer V) 

En informant skriver <kansi>, men <i> istället för <e> kan enkelt förklaras 
med att han är hemmahörande i Töjby, den by som ligger längst västerut, 
gränsar till Korsnäs kommun och som har en del drag gemensamma med 
Korsnäsdialekten, där man säger just /kansji/ (se Ordbok över Finlands 
svenska folkmål 2000:248). 
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(486)  Hu har ni a i lappland då, kansi ni a kört fläir hondra kilomietär me 
snöskotran ? (Micke V) 

Denna informant har i det styrda sms-materialet skrivit <kanci>, vilket visar 
att han tillåter sig att variera ortografin. 

4.4.2.3 Övriga ord med /sj/ i det spontana sms-materialet 
I det spontana sms-materialet finner vi ett flertal stavningsvarianter för /sj/-
ljudet. De flesta av varianterna återfinns även i standardnormsenlig stav-
ning.  

Tabell 39. Ortografisk återgivning av /sj/-ljudet i det spontana sms-materia-
let, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ch> chokofabriken, täiche ’de här’ chaffis, chauför (2/1) 5 

<s> --- täijse ’de här’ 1 

<sch> äschdå (2/2) dusch 3 

<sh> [ha] shoppa (2/2), sha ’tja’, 

shopp (2/1), shoå ’sjå’, shölv 

’själv’ 

dushin, pasasherarän, 

shåppa,  

10 

<sj> sju, själv, sjölv (3/3) sjölv 6 

<sk> --- maskin, solskensflickan 2 

<ss> Uss --- 1 

Tabell 40. Ortografisk återgivning av /sj/-ljudet av /hj-/i det spontana sms-
materialet, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ch> --- chen ’här’ (3/2) 3 

<sch> schaanifråan ’härifrån’, schen 

’här’, schenn ’här’ 

schenar, schenn ’här’, schen-

nar ’här’, schär ’här’ 

7 

<sh> shenn ’här’ (4/3), shennar 

’här’, shärhäjm ’här hemma’ 

shen ’här’, shär ’här’ 8 

<sj> sjen ’här’  sjär ’här’ 2 

<h> här (3/3) --- 3 

Orden hjortron och hjul uttalas i Närpesdialekt med initial /sj-/. Ord som 
hjärta och hjälpa uttalas dock med initialt /j-/, alldeles som i standard-
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svenskan (Ivars 1988:97). I mitt material återfinns uttal med initialt /sj-/ i 
beläggen för här och i ord där detta element ingår (härifrån m.fl.). 

Några exempel från det spontana sms-materialet ska kommenteras. Först 
följande fyra belägg.  

(219)  0505551234 elå 0505552345. Du bordar no få tag på an vi äin åv täiche. 
Så får et ju vet tiden å tådde... (David G) 

(290)  Tjena.Je i kstad..Men ska no buri far heim snart..A jiti nain burgar chen 
op jussigrillin (Linda V) 

(436)  E finns no 3 st me samma symptom chen å. Men tu ska itt jer na åt utsi-
don fö he a jag prova, e je häilt jevla onödit. (Isak V) 

(438)  Hallåj!! Kva jer di i y-mark idag nu då? Kanske såm chen: + – noll. 
(Isak V) 

Att /sj/-ljudet stavas med <ch> är inte så vanligt i standardsvenska, även om 
det förekommer, främst i engelska och franska lånord. I det spontana sms-
materialet finns åtta belägg för stavning med <ch>, och av dessa är tre be-
lägg för ordet här, <chen>. Ytterligare ett exempel på belägg återgivna med 
<ch> är <täiche>, ’de här’. Standardsvenska här uttalas alltså som /sjenn/ 
på dialekt. Som vi kan se i tabellen ovan (Tabell 40) finns utöver den nyss 
nämnda stavningen med <ch> flera andra stavningsvarianter av ordet, näm-
ligen <sch>, <sh> och <sj>: <schen>/<schenn>, <shen>/<shenn> och 
<sjen>. 

Ett annat belägg för de här, dock med en annan stavningsvariant än den vi 
nyss sett, är det redan nämnda <täijse>. Här är /sj/-ljudet inte lika framträ-
dande och tydligt som i t.ex. stavning med <ch> i exemplet ovan (218).  

(273)  Okej täijse buri vel no va å. Kanske 15-20 uvi. (Mikaela V) 

Bland beläggen hittar vi också det standardsvenska här: 

(57)  Hej <namn> å <namn>!:)Har it ni na drygt et me?!:)Tänkt tå ni it ha 
ringd na..? Klarar ni er utan mej?:)Här har vi d bra, ha spela N&F 4ggr, 
vuri på bio, shoppa å annars bara vuri:)Ida ska vi bara tag a lognt! Ha d 
bäst! Kram/<namn> (Johanna G) 

(125)  He va värr he tå.. Ingen vill skjutsa här.. Men no kan viju va nier 
<namn>, <plats> elå hos mieg! Du kan ju hör me <namn> å si kvartåt e 
lutar ! (Natalie G) 

(257)  Sidu sidu, itt så illa he måst jag säi. Janå jag ska väl trän na åså var e väl 
ti skåd nain film antar jag, itt na specielt me andra ord. Janå allsist så var 
he ti far ti närpes å trän tier på gymme me <namn>.. Sku vill att tu ska 
va här! (Markus G) 

Meddelande nr 57 är skrivet på en blandning av dialekt och standard-
svenska. Informanten inleder på dialekt för att efter tre meningar kodväxla 
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till standardsvenska. Frasen där <här> ingår, <Här har vi d bra>, är skriven 
på standardsvenska, men direkt efteråt växlar informanten tillbaka till dia-
lekt som hon sedan fortsätter med ända fram till sista frasen. Möjligtvis kod-
växlar hon till standardsvenska just på grund av ordet här som kanske upp-
levs alltför komplicerat att ortografiskt återge på dialekt.  

Meddelande 125 är också det skrivet på både (övervägande) dialekt och 
standardsvenska. Enda passagen på standardsvenska är den där <här> in-
går, och även <skjutsa>, som på dialekt uttalas med /sjtj/-ljud. Precis som i 
meddelande 57 kan anledningen till kodväxlingen till standardsvenska vara 
just orden <här> och <skjutsa> som kräver viss ansträngning att återge på 
dialekt, varför det är enklare att här byta till standardnormsenlig stavning.  

Det sista belägget, i meddelande 257, är skrivet uteslutande på dialekt, 
med ett enda undantag: <här>. Detta kan tolkas så att informanten har valt 
standardnormsenlig stavning för att slippa ta ställning till hur han ska återge 
/sj/-ljudet i dialektens /sjenn/ i skrift. 

Stavning med <sh> är relativt vanlig för /sj/-ljudet i materialet.  

(63)  Hej! Va ha tu ringd å mieg 11.49 idag?:)had nämligen glömd telefonin 
shärhäjm idag, så ja såg e först nu.. :) (Johanna G) 

(254)  Tjena! Hur är läget över där i vasa? Je na företagsamt? ;P shärhäjm i 
näpon har vi tråkigt, 50min åter tärt vi får slut fö dagin :P Ja jag va mega 
slö igår, ber om ursäkt :) Men nu ska jag tag å försök föli me på lektion ;P 
Jag ringer tå sedan! (Markus G) 

(503)  Vi buri klockon 4... Je ju bra i a-25 on tier e finns e bra siet åt pasashe-
rarän! = ) (Kristoffer V) 

Beläggen för <shoppa>/<shåppa>/<shopp> sammanfaller vad avser den 
initiala konsonanten med stavningen av det engelska lånordet och behöver 
inte närmare kommenteras. 

Ett svårtolkat belägg är <uss>. Meddelandet är skrivet till en kamrat som 
talar standardsvenska och meddelandet i övrigt bör nog också tolkas som 
något slags talad standardsvenska, men denna stavning kan inte sägas mar-
kera talets /sj/-ljud.  

(138) Nejj uss. Ha no färdats tillräckligt efter vägarna idag.. (Natalie G) 

Belägget <solskensflickan> diskuteras även i avsnitt 4.4.3.1 nedan. Ordet 
solsken uttalas på dialekt med /sjtj/ och inte /sj/, och omtalas då i bestämd 
form, men i detta fall följer stavningen tydligt den standardnormsenliga 
stavningen. 

(405) Gonatt solskensflickan min! :) vi syns åm måron.. Älskar dej 
jettemykke (Mattias V) 
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Kontexten ger ingen riktig ledtråd till hur resten av satsen ska tolkas, ef-
tersom både <gonatt> och <min> skulle kunna tolkas som dialekt såväl som 
standardsvenska. Den efterföljande frasen är däremot skriven på dialekt, och 
den därpåföljande på något sorts standardsvenska. Slutsatsen blir att det är 
så när som på omöjligt att avgöra om hela den inledande frasen är skriven på 
standardsvenska eller om informanten av någon anledning endast valt att 
skriva <solskensflickan> med standardnormsenlig stavning.  

Angående stavning med <rs>, se följande avsnitt. 

4.4.2.4 Ord med /sj/-ljud i förbindelsen <rs> i det spontana sms-materialet 
Den vanligaste stavningsvarianten i materialet av retroflext /s/ är den som 
återfinns i standardnormsenlig stavning, dvs. <rs>. Utöver denna stavnings-
variant finns i materialet <sch> och <sh>. Till skillnad från övriga ret-
roflexer finns här ingen stavningsvariant där <r> fallit bort och endast <s> 
återstår. 

Tabell 41. Ortografisk återgivning av /sj/-ljudet i förbindelsen <rs> i det 
spontana sms-materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<rs> annars (2/2), annors (6/3), 

annårs, efterskott, eftersom, 

försiktit, försov, förstår 

(2/2), förstås, försök (4/4), 

görs (3/2), göörs, hyörs, 

hörs (5/4), morsan, mors-

ning korsning, pappersför-

säljning, skärtorsdag, stack-

ars, t:fors, torsda, torsdag, 

ursäkt, ursäkta, värst 

försovd, först, förstår, för-

säint, hörs (2/2), nårsom, 

sårtärs 

50 

<sch> föscht, föschök --- 2 

<sh> hu shå, måsh (2/1) --- 3 

Stavningen här sammanfaller ofta med motsvarande standardnormsenliga 
stavning. Ibland är hela meddelandet skrivet på standardsvenska, som t.ex. 
meddelande nr 134, ibland är enbart just ordet med <rs> återgivet med 
standardnormsenlig stavning medan resten av meddelandet återges på dia-
lekt, t.ex. nr 169. Om vi jämför meddelande 134 och 180 ser vi ett tydligt 
exempel på hur samma ord med exakt samma stavning i det ena fallet an-
vänds i ett dialektalt sammanhang (180), i det andra i ett standardsvenskt 
(134). 
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(134) Jag har klarat körkortets skriftliga del! Kör upp, kanske skärtorsdag 
(Natalie G)  

(169) Hej!Vi ha börja me pappersförsäljning i skolan för att kun skaff nya 
soffor.Allihop ska sälj 10 o man har tid två o en halv vik. (Rebecka G) 

(180) Hu shå? Itt va vel tu na brydd heldär? Tå e nu je åp in torsdag så väit ja 
nu itt om man sku årk me a. Ja har ju jomppa åp onsdagan ja å. (Alexan-
dra G) 

Stavning med <sch> kan komma ifrån t.ex. ord som dusch. De två beläggen 
som finns i materialet är skrivna av samma informant (Mia G) och som vi ser 
är de två meddelandena till största delen skrivna på dialekt (106, 117). In-
formanten har dock skrivit flera meddelanden där hon istället valt stavning 
med <rs>, t.ex. <försök> (108) och <förstår> (113), trots att kontexten där 
också varit på dialekt. 

(106)  Hej på dej! Sori att ja int ha svara furi, såt å spela.. ja tror passfoto kostar 
typ 8e å tågbiljettin 26,30e. Nu ska ja föschök få matte ti na.. ses imån! 
Kram (= (Mia G) 

(117)  Måsh! Hur går läsandet? Hördu tänkt bara säi att ja kan ta opp platser 
imån fö ja kommer ju som föscht in i män buss å så kan nu byta i lafjuöl 
;) ses imån! Kram (Mia G) 

Samma informant (Mia G) har även stavat /sj/-ljudet med <sh>, i <måsh> 
(113, 117). Ytterligare ett belägg för denna stavning hittar vi hos Alexandra G 
i <hu shå>, ’hurså’ (180).  

(113)  Måsh! Hördu tänk bara säi att ja va just å mejla generalbasanteckningan 
åt d. fö ja förstår att du ABSOLUT vill la läxon ;) ha d gött! Kramiz 
(Mia G) 

(117)  Måsh! Hur går läsandet? Hördu tänkt bara säi att ja kan ta opp platser 
imån fö ja kommer ju som föscht in i män buss å så kan nu byta i lafjuöl 
;) ses imån! Kram (Mia G) 

(180)  Hu shå? Itt va vel tu na brydd heldär? Tå e nu je åp in torsdag så väit ja 
nu itt om man sku årk me a. Ja har ju jomppa åp onsdagan ja å. (Alexan-
dra G) 

4.4.2.5 Sammanfattning 
/sj/-ljudet är, precis som /sjtj/- och /tj/-ljudet, en utmaning för informan-
terna när det kommer till att återge det ortografiskt. I det styrda sms-
materialet representeras /sj/-ljudet av ordet kanske. Fyra informanter har 
utelämnat ordet och av de 26 beläggen stavas 24 med <sk>, dvs. med stan-
dardnormsenlig stavning. De två övriga beläggen stavas med <c> resp. <ch>. 
Stavningen av motsvarande ord i det spontana sms-materialet ser närapå 
likadan ut; totalt 24 belägg, varav 20 stavas med <sk>, två med <s> och två 
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med <sh>. Informanterna föredrar uppenbarligen här den standard-
normsenliga stavningen.  

I det spontana sms-materialet noterar jag att informanterna i påfallande 
hög grad använder <ch>, <sch>, <sh> och <sj> för att återge dialektens /sj/ 
i ord som här, härifrån.  

Generellt kan sägas att stavningsvariationen för /sj/-ljudet är stor, men 
stavning med sådana varianter som finns i standardsvenskan i motsvarande 
ord favoriseras.  

4.4.3 Konsonantförbindelsen /sjtj/  
Konsonantförbindelsen /sjtj/ motsvaras i standardnormsenlig stavning av 
<sk-> före främre vokal, <skj-> och <stj->. Dialekten har ett äldre uttal som 
innebär att båda delarna i förbindelsen uttalas, dvs. såväl /sj/ som /tj/. Pre-
cis som i fallet med flera andra särdrag är /sjtj/ högst levande i gamla dia-
lektord medan nya ord inte alltid antar detta uttal (t.ex. skick, sköna, ma-
skin) (Ivars 1988:115). 

Ivars stavar förbindelsen /sj/ + /tj/ på precis detta sätt, som t.ex. i 
<sjtji:d>, <sjtjie:l>, och <sjtjuss> (1988:115) medan Freudenthal väljer att 
markera /sj/-ljudet med diakritiskt tecken och /tj/-ljudet med <tj>, dvs. 
<štj>, i t.ex. <štjynd>, <štjägg>, <štjätt> (1878b:249).  

I Pörtomdialekten har konsonantförbindelsen /sjtj/ numera ersatts med 
ett /sj/-ljud, men i modern Närpesdialekt är konsonantförbindelsen fortfa-
rande vanligt förekommande (Ivars 1988:115). Denna konsonantförbindelse 
förväntar jag mig kommer att uppvisa en rik variation vad gäller stavningen 
p.g.a. att både /sj/- och /tj/-ljudet ingår, två ljud som även enligt stan-
dardnormsenlig stavning har flera stavningsmöjligheter samt att konsonant-
förbindelsen inte förekommer i standardsvenskan, vilket innebär att infor-
manterna inte har någon standardnormsenlig stavning att efterlikna. Detta 
bör inbjuda till att informanterna gärna håller sig till en stavning som ligger 
nära standardnormsenliga stavningen för skynda. 

4.4.3.1 Ordet skynda i det styrda sms-materialet 
Ordet skynda representerar konsonantförbindelsen /sjtj/ i det styrda sms-
materialet. Hela sju informanter har på något sätt undvikit att skriva ordet 
skynda. Anledningen till detta är sannolikt att ordet är så pass komplicerat 
att återge i dialektal form att dessa informanter istället väljer ett annat ord 
för att uttrycka samma innehåll. De som valt bort frasen ”skynda dig hit” har 
istället ersatt den med t.ex. <la de hit> (Elin G), <läit de hit> 
(Björn G)/<läijt d hiit> (Peter V) resp. <kom hit fort> (Sebastian V), vilka 
alla är betydligt mer okomplicerade att manifestera ortografiskt och förmed-
lar ungefär samma innehåll. 
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Tabell 42. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /sjtj/ i det 
styrda sms-materialet, skynda 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<scht> --- schtynd 1 

<sk> skynd (11) skynd (7) 18 

<st> stynd --- 1 

<stj> stjynd stjynd (2) 3 

utelämnat/ 

ersatt med 

annat ut-

tryck 

(3) (4) 7 

I det styrda sms-materialet återfinns följande stavningsvarianter för konso-
nantförbindelsen /sjtj/: <scht>, <sk>, <st> samt <stj>. Större delen av in-
formanterna väljer att återge skynda som <skynd>. Som nämnts ovan är 
anledningen till detta troligtvis att konsonantförbindelsen är så komplicerad 
att återge i skrift att man väljer att följa den standardnormsenliga stavningen 
(om man inte, som vi sett exempel på, helt enkelt gör en omskrivning). 
Längst ifrån uttalet ligger <stynd>, eftersom man med denna stavning inte 
kan utläsa vare sig /sj/- eller /tj/-ljudet. Samma sak gäller för <skyd>, där 
informanten av allt att döma i brådskan glömt <n>. Det är naturligtvis också 
möjligt att <schtynd> är ett sådant fall där informanten stavat fel eller slar-
vat, men detta är vanskligt att spekulera i. 

4.4.3.2 Ord med konsonantförbindelsen /sjtj/ i det spontana sms-
materialet 
Det spontana sms-materialet uppvisar inga belägg för skynda. Beträffande 
övriga belägg kan noteras att även i det spontana sms-materialet är stavning 
med <sk> vanligast. Det är dock marginellt eftersom beläggen för stavning 
med <stj> är nästan lika många. Att denna senare stavningsvariant är så 
pass högfrekvent beror sannolikt på att den dels ligger nära det dialektala 
uttalet, dels även återfinns i standardsvenska ord som på dialekt uttalas med 
/sjtj/, t.ex. stjärna, och därför ligger nära till hands för informanterna.  
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Tabell 43. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /sjtj/ i det 
spontana sms-materialet, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<sh> inshecka, sheck ’skicka’, shid 

’skida’ 

--- 3 

<sj> sjuts sjussar 2 

<sk> skeck ’skicka’ (5/2), skecka 

’skickat’, skick, skickar, skid, 

skilt (2/1), skit, skärtorsdag, 

sköldkörten 

skeck ’skicka’, skilnad, skiva 

(2/1), solskensflickan 

19 

<skj> skjussar, skjutsa,  skjut 3 

<stj> stjecka (2/1), stjiitin ’skiten’, 

stjillnan ’skillnad’ (2/2), 

stjivor, stjuss ’skjutsa’, win-

dowsstjivon 

påstjen ’påsken’, stjeck 

’skicka’ (2/2), stjecka, 

stjeckar, stjekka, stjussar, 

stjöit ’sköta’ 

16 

Utöver de två nämnda varianterna med <stj> och <sk> förekommer <sh>, 
<sj> och <skj>.  

Stavning med <skj> förekommer i standardsvenska ord som på dialekt ut-
talas med /sjtj/, t.ex. skjutsa och skjuta, som vi ser exempel på i meddelande 
125, 143 och 468. Trots den dialektala kontext där orden <skjussar> och 
<skjuts> ingår, stavas de som synes standardsnormsenligt. 

(125)  He va värr he tå.. Ingen vill skjutsa här.. Men no kan viju va nier 
<namn>, <plats> elå hos mieg! Du kan ju hör me <namn> å si kvartåt e 
lutar ! (Natalie G) 

(143)  Nu sluta möte =) <namn> skjussar ås,så vi kommer noo så småningom 
=) (Petra G) 

(468)  Jo jag ska ti vasa baket skolan å tå jag kommer häim så ska jag å skjut 
på lokalin kl.7 (Sebastian V) 

Meddelande 125 ovan bör uppfattas som kodväxlande mellan dialekt och 
standardsvenska, där informanten inleder på dialekt men vid frasen <Ingen 
vill skjutsa här> kodväxlar till standardnormsenlig stavning för att direkt 
efter frasens slut kodväxla tillbaka till dialekt. En tänkbar anledning till 
denna växling kan vara att informanten vill undvika konsonantförbindelsen 
/sjtj/ och därvid väljer att återge hela frasen med skjutsa standardnormsen-
ligt. 

Många av de ord som på standardsvenska stavas med <sk> uttalas på dia-
lekt med /sjtj/, t.ex. skicka(t), skiva(n), skida, skit och skilt, som vi kan se 
stavade med <sk> i meddelandena nedan.  
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(7)  Hej! Du kan häls <namn> att ja kommer me skivon åt on baket skolan 
imåron. (Anna G) 

(65)  Hej! Va görs? Ja läser på biologi å var mäiråmäir oroli hu världen kom-
mer ti si ut om 50år tå vi ha släppt ut en massa skit Hu va e i Vasa idag? 
Annars, vi fick fläir sidor i bigge ti läs i Livet s. 40-54 å 66-75.. men it fö 
att man nu nånsin sku hiend läs allt it..:)men vi ses imårn.. KRAM! (Jo-
hanna G) 

(67)  12 sku ja tro.. fö an je 12.15 shenn så.. Kan ju skick igen om e va nain 
annan tid (ligger nämligen isängen å ork it ga ner å skåd):)Men ja e rätt 
säker på 12, ses (Johanna G) 

(101)  Hej! Jag ha it bestämd me än...Har som så mytchy ti jier...Men antaglig-
en far jag nog...Jag skickar om jag it far na elo?Ska jag kom via jymme? 
(Louise G) 

(188)  Kva sag et at et sku jier åp lödhajin? Ja tänkt om et sku kom mie å 
shid... Mamm,jag å friiarin tänkt far froån myönin så at vi foår skid i so-
len na å (Alexandra G) 

(201)  Äsch då! E på spa med familjen (mammas 50års present) så ja je som 
200 km från närpes just nu. Tänkt ni jier na skilt ikveld? (Anton G) (se 
även 207) 

(217)  Ja gåta bere skeck igen å säj att ja älskar de grymt mytjy älskling.... Go-
nattpussan i mängder (David G) (se även 222, 233, 254, 259, 270) 

(236)  Hede sista medäjlande va skecka idag, bere så du väit. Fick ju e extra 
mejl nu :) (David G) 

Eftersom informanterna strävar efter att skriva ljudenligt kan det inte ute-
slutas att någon eller några av de informanter som stavar konsonantförbin-
delsen /sjtj/ med standardnormsenligt <sk> också säger /sj/ istället för 
/sjtj/ på dialekt. Något som talar för denna teori är belägg med stavningsva-
rianterna <sh> och <sj>, som t.ex. återfinns i <inshecka> (177) och 
<sjussar> ’skjutsar’ (401). Dessa indikerar snarast ett uttal med /sj/ istället 
för det förväntade /sjtj/. 

(177)  Hej.Når måsta ansökningan va inshecka ti skolor?Je e ett två elå tri vi-
kår?Minns et handi as ansökningen som e too såde lieng fyö?Best att 
sheck i tid. (Alexandra G) 

(401)  Ska vell ti labor elå va sjär häjm,å ja sjussar itt d! (Mattias V) 

Stavning av konsonantförbindelsen /sj/ med <sh> är inte så vanlig i stan-
dardnormsenlig stavning, däremot är den vanlig i engelska, vilket kan ha 
spelat roll i dessa fall. Stavning med <sj> återfinns i standardnormsenlig 
stavning i många ord, t.ex. sju och sjunga. De två beläggen <inshecka> och 
<sheck> i meddelande 177 bör uttalas med /sjtj/-ljud på Närpesdialekt men 
informanten som skrivit detta meddelande uttalar oftast konsonantförbin-
delsen /sjtj/ som /sj/, en slutsats jag kan dra bl.a. utifrån intervjun. Strävar 
hon efter att skriva så ljudenligt som möjligt är det således inte alls ologiskt 
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att hon väljer stavning med <sh> eftersom denna stavning just speglar hen-
nes individuella uttal. Tittar vi på kontexten i meddelandet kan vi också se 
att det i övrigt är återgivet på dialekt och att hennes återgivning av den ta-
lade dialekten över huvud taget är mycket ljudnära. Lägg märke till att in-
formanten i meddelande 188 använder både stavning med <sh> (<shid>) 
och <sk> (<skid>) i samma meddelande. Valet av stavning med <sk> kan 
naturligtvis bero på hennes eget uttal av /sjtj/ som /sj/ samt den stan-
dardnormsenliga stavningen för ordet, <skida>.  

De två sista beläggen jag vill kommentera är <skiva> resp. <solskensflick-
an>. 

(399)  Ty kan på ladden ten tär skiva på Be Cool filme! Ja ska på kommen i 
kvell å laka ten skiva me diktator låtarna! Åm d sej går pra! (Mattias V) 

(405)  Gonatt solskensflickan min! :) vi syns åm måron.. Älskar dej 
jettemykke (Mattias V) 

Dessa belägg är skrivna av en och samma informant. Beläggen för <skiva> 
ingår i ett meddelande skrivet på en påhittad brytning som föreställer finska, 
och även om ordet skiva på dialekt oftast uttalas med /sjtj/ är det i och med 
den påhittade brytningen ganska säkert att det inte är tänkt att i det här fal-
let återge denna konsonantförbindelse. Solsken uttalas även det på dialekt 
med /sjtj/, men här tyder böjningen av ordet solskensflickan på att hela 
första frasen i 405 är skriven på standardsvenska och inte på dialekt. Om 
frasen vore skriven på dialekt skulle ordet flicka i bestämd form nämligen 
vara <flickon>. Det kan också, som i fallet med <jettemykke> (se avsnitt 
4.4.1.2), bero på att informanten upplever det obekvämt att uttrycka öm-
hetsbetygelser på dialekt. Jämför vi med det styrda sms-materialet kan vi se 
att denna informant (Mattias V) där skriver <stjynd>.  

4.4.3.3 Sammanfattning 
Konsonantkombinationen /sjtj/ representeras i det styrda sms-materialet av 
ordet skynda. Eftersom denna konsonantkombination innehåller såväl /sj/- 
som /tj/-ljudet, som redan var för sig kan vara en utmaning att återge orto-
grafiskt, förväntar jag mig att informanterna till stor del väljer att följa den 
standardnormsenliga stavningen för orden ifråga.  

I det styrda sms-materialet har hela sju informanter undvikit ordet 
skynda, antingen genom att byta ut det eller utelämna det. Naturligtvis kan 
detta bero på att konstruktionen i sig inte känts naturlig och att de av den 
anledningen valt att ändra på den, men detta är knappast hela förklaringen. 
Den standardnormsenliga stavningsvarianten med <sk> i stor majoritet, dvs. 
förväntningarna om att informanterna gärna väljer den standardnormsenlig 
stavning infriades (jfr ovan). Andra varianter är <stj>, <scht> och <st>.  
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I det spontana sms-materialet finns flera ord med /sjtj/. Precis som i det 
styrda sms-materialet dominerar stavning med <sk> men stavning med 
<stj> är här nästan lika vanlig. Vi möter i det spontana materialet också tre 
nya varianter, nämligen <sh>, <sj> och <skj>. Att vi ser så många olika 
stavningsvarianter tyder på att informanterna är osäkra på den ortografiska 
återgivningen, vad som känns mest ”rätt”, och därför prövar sig fram. 

Min tolkning är att detta är en viktig dialektmarkör men att informanter-
na inte kunnat bestämma sig för hur den ska manifesteras ortografiskt. Vår 
ortografiska vana är att dessa två ljud, /sj/ och /tj/, var för sig skrivs med   
1–3 bokstäver. Eftersom det i detta fall handlar om att två ljud, som alltså 
redan var för sig ofta kräver mer än en bokstav i ortografin, ska manifesteras 
ortografiskt, kan det säkert upplevas som övertydligt, eller kanske t.o.m. 
onödigt, att använda så många som fyra eller fler bokstäver. Man kan alltså 
anta att det finns ett rationalitetstänkande och ett slags språklig ekonomi 
som gör att man helt enkelt väljer att förenkla återgivningen. 

Att informanterna inte väljer den enklaste utvägen, dvs. motsvarande 
standardnormsenliga stavning, ger stöd åt tanken att de trots svårigheterna 
tycker att konsonantförbindelsen är viktig att manifestera.  

4.4.4 Konsonantförbindelsen /kv-/ (> /k/) av äldre /hv-/ 
Initialt /kv-/ (av fornspråkligt /hv-/) är ett ålderdomligt drag som är vanligt 
förekommande i Närpesdialekten. Det är dessutom vanligt förekommande i 
Norge (Ivars 1988:108f.) och finns sällsynt även på rikssvenskt område. 
Detta drag är i hög grad levande i Närpesdialekten och är ett av de drag som 
är lättast att upptäcka för utomstående, något som inte minst bekräftas av 
att man bl.a. i norra Österbotten brukar skoja om att närpesborna säger ”in 
kvi:t Kvaliant me kvarvreknar å kviny:lta:k”, ’en vit Valiant med varvräknare 
och vinyltak’. Detta stämmer mycket riktigt vad gäller /kvi:t/ och /kvarv-
reknar/, men dock inte vad gäller /Valiant/ och /vinyltak/. Ett motsvarande 
fenomen har bl.a. uppmärksammats av Edlund i hans undersökning om 
ortsboöknamn (1985). Gveanordingarna, bosatta i en del av Nordingrå sock-
en, Ångermanland, har fått sitt öknamn av att äldre initialt /hv-/ i den dia-
lekten blivit /gv-/, vilket uppmärksammats av andra dialekttalare som i sina 
härmningar av dialekten överdrivit detta särdrag (Edlund 1985:109; 
1984:46).  

I vissa ord i Närpesdialekten ger äldre /hv-/ uttal med /k/ istället för /kv/, 
t.ex. /kömm/ ’vem’ och /kömmas/ ’vems’. Enligt Ivars förekommer /kv-/ 
dessutom i dialekterna mellan Övermark och Sideby samt i östra Nyland 
(1988:109). 

Initialt /kv-/ representeras i det styrda sms-materialet av frågeordet vad. 
Både Ivars (1988:109) och Freudenthal (1878b:210) använder stavningen 
<kva>.  
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I dagens Närpesdialekt är förbindelsen /kv-/ framför allt vanlig i frågeor-
den, t.ex. i /kvann/ ’var’, /kvadan/ ’varifrån’, /kvafö/, /kvafyö/ ’varför’ och 
/kvartt/ ’vart’, men även i ord som /kvarv/ ’varv’, /kvass/ ’vass’, /kvi:l/ ’vila’, 
/kvalp/ ’valp’, /kvärvel/ ’virvel’ osv. Även om uttal med /kv-/ fortfarande var 
i stor majoritet i Ivars undersökning 1988 tyckte hon sig se tendenser till att 
det standardsvenska uttalet med initialt /v/ vinner mark hos de yngre in-
formanterna.  

Detta ålderdomliga drag är dock inte förekommande i dialekten i alla byar 
i kommunen. Pörtom och Töjby saknar detta drag och ansluter sig i istället 
till standardsvenska, vilket innebär att man uttalar gammalt /hv-/ som /v-/; 
/vann/ ’var’, /vadan/ ’varifrån’ osv. (jfr ovan).  

4.4.4.1 Ordet vad i det styrda sms-materialet 
I det styrda sms-materialet återfinns /kv-/ i ordet vad, närmare bestämt i 
frasen Vad gör du ikväll?  

Tabell 44. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /kv-/ i det 
styrda sms-materialet, vad 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<kv> kva (9) kva (12) 21 

<v> va (7) va (2) 9 

Av mina informanter återger 21 informanter konsonantförbindelsen /kv-/ 
som <kv> och nio som <v> ortografiskt i ordet vad i det styrda sms-
materialet. I två av dessa nio fall där <v> väljs framför <kv> kan valet bero 
på att informanterna är bosatta i Töjby, där uttal med /v-/ är vanligare än 
/kv-/. Tre av informanterna som skriver <v> är boende i Övermark, vilket 
kunde tyda på att de säger /va/ och inte /kva/. Om informanterna i tal säger 
/kva/ förväntar jag mig nämligen att den kommer till uttryck i ortografin, 
eftersom /kv-/ tycks vara ett drag som är viktigt att markera ortografiskt att 
man använder. Ivars gjorde i sin undersökning (1988:111) iakttagelsen att 
den informant som i hennes material uppvisade flest belägg för /v-/ istället 
för /kv-/ var den yngsta kvinnliga deltagaren i undersökningen, född 1961 
och boende i Rangsby. Detta menar Ivars kan ha två möjliga orsaker, dels att 
den yngre generationen alltmer börjar övergå till /v-/ istället för /kv-/, dels 
att Rangsby ligger relativt nära Korsnäs och att dialekten därmed kan ha 
påverkats av Korsnäsdialekten (se Ivars 1988:111). De informanter som i min 
undersökning väljer <v> framför <kv> gör det mest troligt av den anled-
ningen att de även säger /va/. 
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4.4.4.2 Ordet vad i det spontana sms-materialet  
I det spontana sms-materialet dominerar stavning med <kv> totalt sett, 
alltså <kva>. Antalet belägg med <v> är dock stort och i gymnasiet är antalet 
belägg för <v> större än antalet belägg för <kv> i ordet vad. Om vi istället 
fokuserar på hur det ser ut bland informanterna i Vocana kan vi se att anta-
let belägg för <kv> är dubbelt så många som för <v>.  

Tabell 45. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /kv-/ i det 
spontana sms-materialet, vad 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<k> --- ka 1 

<kv> kva (15/6) kva (24/13) 39 

<v> va (17/9), vad (4/3) va (13/7) 34 

Ordet vad återges i det spontana sms-materialet endast fyra gånger med 
standardnormsenlig stavning.  

(108)  Hej tjejen! Vad görs? Ja sitter i tåge å slöar.. ha shoppa idaa men ja e så 
besviken tå int jahitta na skoar i HÄILA HESA!! Höörtu, på torsda kon vi 
ju hitt åp na fö tå je vel <namn> häim å, typ far på bio och bränna lite 
pengar i stan ;) nu ska ja försök lies mannen utan öde.. KRAM (Mia G) 

(131)  Vad bra! :) jo, e va bra på <plats>. Mycket folk! Mycket blomster å mu-
sik. Trevlig stämning. Momma kommer imåron. Vila ut nu å njut av allt ! 
:) (Natalie G) 

(262)  Hehe! He va no na he måst jag säi ;P Yes yes, no i skick tå me andra ord 
:) Vad tänker <namn> göra idag då, plugga hårt förstår jag? ;P (Mar-
kus G) 

(263)  Hejsan! Vad gör du nu då? Nåt trevlit antar jag :) Själv så tog jag en dag 
ledigt från skolan ;P Ja jag hitta dina handskar i bilin idag :) (Markus G) 

Beläggen återfinns hos tre informanter i gymnasiet (Mia G, Natalie G, Mar-
kus G) och alla skriver även <va>, vilket även Mia G och Markus G gör i det 
styrda sms-materialet där Natalie G däremot skriver <kva> för ordet vad. 
Att Mia G skriver <va> kan ha sin förklaring i hennes hemort: hon är hem-
mahörande i Töjby och i denna by är uttal med /v-/ vanligare än uttal med 
/kv-/. Informant Markus G kommer från Övermark och Natalie G är hem-
mahörande i Yttermark. I dessa byar är uttal med /kv-/ vanligare än uttal 
med /v/ (se Ivars 1988:108).  

Det är alltså inte alls ovanligt att samma informant använder sig av stav-
ning med både <kv-> och <v->, dvs. <kva> och <va>. Detta kan betyda två 
saker. Dels kan det vara så att informanterna inte är så angelägna om att vad 
alltid ska stavas på samma sätt, dels kan det vara ett tecken på att /kv-/ är på 
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tillbakagång och att /v-/ håller på att ta över. Detta är tendenser som också 
Ivars (1988) som vi sett redovisar. 

Tre av exemplen tyder på att avsändaren anpassar sig till mottagaren, dvs. 
att ackommodation sker. I det spontana sms-materialet skriver Mia G <Vad 
görs?> (108) men också <Va görs?> (110) (vilket för övrigt även Johanna G 
gör (65)). Mia G börjar i meddelande 108 med standardnormsenlig stavning 
och fortsätter på en blandning mellan dialekt och talad standardsvenska, 
vilket hon själv uppger är ganska karaktäristiskt för henne. Detta med-
delande är skrivet till en av bästa väninnorna som också anser sig själv skriva 
på samma talspråkliga standardsvenska blandat med dialekt. I Markus G:s 
fall är situationen liknande, han börjar i meddelande nr 263 med att följa 
standardnormsenlig stavning och avslutar på dialekt, medan han i nr 262 
gör tvärtom. Dessa meddelanden är skrivna till flickvännen som bor i Vasa 
och förmodligen inte är talare av Närpesdialekten. Den tredje informanten, 
Natalie G, skriver till sin mamma, vilket kan vara anledningen till att en stor 
del av meddelandet är skriven med standardnormsenlig stavning. Hon läg-
ger in det dialektala momma, vilket dock kan betraktas som ett smeknamn 
för ’mormor’ och i så fall inte bör betraktas som dialekt. Dessa tre informan-
ter som alltså väljer att följa standardnormsenlig stavning kan göra det p.g.a. 
mottagarna. 

Ett sista belägg jag vill kommentera är <ka> (417). 

(417)  Eij du! Hulu ja sitär å läitar na räisår..;) ka jier tu då? (Jonas V) 

Detta är ett <kva> som reducerats till ett <ka>, så som man ofta gör i ledigt 
tal. Skriften har här alltså kommit ännu närmare talet. Ett liknande exempel 
är det första ordet i meddelandet, <eij> som är en reduktion av <he(i)j>.  

4.4.4.3 Övriga ord med konsonantförbindelsen /kv-/ (> /k/) av äldre /hv-/ 
I det spontana sms-materialet finns totalt 20 belägg för ord där man i dialek-
ten kan använda uttalet /kv/. Tretton av dessa återges ortografiskt med just 
<kv> medan de sju övriga skrivs med <v>. Två belägg, <kömmas> samt 
<köm> kommer av ett äldre /kvöm/ och stavas med <k> (se Ivars 
1988:108). 
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Tabell 46. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /kv-/ i det 
spontana sms-materialet, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana  

<k> --- kömmas ’vems’, köm ’vem’ 

(2/1) 

3 

<kv> kvan ’var’, kvann ’var’, kvart-

åt ’vart’, kvöm ’vem’ (2/2) 

kvan ’var’ (4/4), kvann ’var’, 

kvart, kvarv (2/2) 

13 

<v> vann ’var’ (3/3), var, vart, 

vila, viskar 

--- 7 

Som vi kan se i Tabell 46 är det även här en majoritet som i det spontana 
sms-materialet väljer att återge /kv-/ med <kv>. Intressant att notera är att 
alla belägg där informanten väljer <v> och inte <kv> finns i gymnasiet.  

Bland orden stavade med <kv> för /kv-/ är de flesta frågeord, dock inte alla.  

(125)  He va värr he tå.. Ingen vill skjutsa här.. Men no kan viju va nier 
<namn>, <plats> elå hos mieg! Du kan ju hör me <namn> å si kvartåt e 
lutar ! (Natalie G) 

(153)  Uuu =) (pah =P) (söta va skumma uttryck..) Kvann e restän tå? E kan 
hiend ja far häim om it vi e all (sku vi va all sku ja känn me ”tvinga” ti 
kom =P) känner mej dragen ti en såndär bibel.. (Petra G) (se även 364) 

(221) Je ni ut i jaktin na ida? Ha ni få na då? Å kvan je ni å jaktar? (David G) 
(se även 513) 

(387)  Jahaa. He va ju it na undelit. Jano, va nu ti lapua e kvarv åp myönin å 
skåda åp fmx. Satan he finns no it na som je räidigan än he;) (Martin V) 
(se även 425) 

(469)  Janå <namn> sa att ni sku kom ti nesby men för mieg je itt e nain skil-
nad kvart jag kommer ett de.Puss (Sebastian V) 

Dialektdraget /kv-/ är som konstaterats tidigare mycket framträdande i dia-
lekten, och som vi kan se av exemplen ovan där belägg för stavning med 
<kv> finns är de till största delen skrivna på dialekt, med undantag för vissa 
korta passager. I meddelande 125 inleder informanten på dialekt för att i 
nästa mening kodväxla till standardnormsenlig stavning och därefter ome-
delbart växla tillbaka. Kanske vill hon understryka det allvarliga i ”ingen vill 
skjutsa här” genom denna kodväxling. Meddelande nr 153 är skrivet på dia-
lekt fram till sista meningen där informanten snarare skriver på en talspråk-
lig standardsvenska. Meddelande 469 är också det skrivet på dialekt med 
undantag av <skilnad> som på dialekt istället blir <sjtjil(l)nan>. Han skriver 
dock också <för> och <jag> för dialektens /fö/ och /ja/. 
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Frågeordet var med stavningen <vann> återfinns tre gånger i det spon-
tana sms-materialet. 

(84)  Kanske vi sku måst jier he. Om vi sku buri på 6 halv 7 tidin tå isf men 
vann ska vi va? Fö mieg spelar e ingen roll. (Katarina G) 

(159)  Hej!Vann e du ikvield?D sku ha kuna kom me ut naon häli om d it e i 
åbo..Vi hörs nå! (Rebecka G) 

(261)  Vann je tu då? Kanske jag ska måst kom et de? (Markus G) 

Dessa tre belägg är skrivna av tre olika informanter, varav två är bästa vä-
ninnor bosatta i en av de södra byarna i kommunen. Den tredje informanten 
är hemmahörande i Övermark. Detta gör att en språkgeografisk förklaring 
till att de föredrar <v> framför <kv> är tänkbar. Enligt Ivars (1988) sträcker 
sig /kv-/ från Övermark till Sideby. Det visar sig dock i mitt material att det 
inte alls är ovanligt att informanterna från Övermark väljer <v> framför 
<kv>. Alla tre skriver <vann> även i det styrda sms-materialet. Eventuellt 
ser vi här ett exempel i ortografin på att uttal med /v-/ framför /kv-/ håller 
på att sprida sig. 

I Närpesdialekten kan orden vem/vilka och vems uttalas som /köm/ och 
/kömmas/, från ett äldre /kvöm/ (Ivars 1988:108; jfr Ivars 2010:48). Som vi 
sett i Tabell 46 ovan förekommer dock två belägg för <kvöm> i det spontana 
sms-materialet. Här har vi alltså ett par informanter som går mot strömmen 
och använder en äldre form. Vi finner också två belägg för <köm> och ett för 
<kömmas>: 

(360)  Nå vetcha ja ska konn va he. Me kömmas bil? (Simon V) 

(440)  Jo no reckär e i nafta no.. E ju bare ti säijj åt <namn> att ni a beståmd 
köm såm ska mie räijj..Att itt jag veta he tå:) (Peter V) 

(441)  Köm ska mie ett kärron? Fundera om jag å <namn> sku ha fålja mie.. 
(Peter V) 

(184)  Å kvöm trodd et sku jier he om itt et laga a shölv?Tå jag hadd an så 
måsta ja stig opp klåckon ått all myönar fö ti få a laga. (Alexandra G) (se 
även 241) 

(242) Jo e je he men får sii kvöm som var som trienar.. Fö di a som it hitta nar 
än. Å kändär et na ar tenn som vill kom så je ju bare fö di ti kom mie.. 
(Viktor G) 

Beläggen med standardnormsenlig stavning är ett par frågeord, men även 
belägg av annan typ förekommer. 

(1)  Va kul! Ja du, ja väit itt ja vart vi far. om tu tjyör så får tu bestäm! vem 
åv ås hör me <namn> då? (Anna G) 
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(12)  Jag vill: ligga i dina armar.. Somna i din famn.. Sova bredvid dig.. Sen 
vill jag vakna när: Du kramar om mig.. Kysser mina läppar.. Å viskar 
”Jag älskar dig”.. (Anna G) 

(77)  Hej! Var e du? När åker ni från T:fors? Jag har wc- o hushållspapper att 
hämta vid skolan. Ring mig om du e hemma före kl. 15. (Katarina G) 

(131)  Vad bra! :) jo, e va bra på <plats>. Mycket folk! Mycket blomster å mu-
sik. Trevlig stämning. Momma kommer imåron. Vila ut nu å njut av allt 
! :) (Natalie G) 

I meddelande nr 12 handlar det om en dikt med standardnormsenlig stav-
ning, vilket förklarar valet av <viskar> framför Närpesdialektens <kviskar>. 
Det är oklart om informanten själv har skrivit dikten eller om författaren är 
någon annan. Meddelande nr 77 är delvis skrivet på en talspråksnära stan-
dardsvenska till informantens pappa, vilket kan ha påverkat valet av den 
standardnormsenliga stavningen framför en mer dialektal stavning. Samma 
sak gäller meddelande nr 131, även om detta till skillnad från de två föregå-
ende är en blandning av dialekt och talad standardsvenska. Detta med-
delande är skrivet till informantens mamma, vilket precis som i fallet med 
meddelande nr 77 kan ha påverkat informanten att kodväxla. Enda belägget 
som ingår i ett meddelande skrivet enbart på dialekt är <vart> i meddelande 
nr 1 (samma informant som skrivit meddelande nr 12). Som redan nämnts 
kunde man förvänta sig stavning med <kv> eftersom informanten är hem-
mahörande i Övermark (se Ivars 1988:108), men i mitt material finns ten-
denser som visar på att informanterna som är bosatta i Övermark föredrar 
(/v-/ framför /kv-/.  

4.4.4.4 Sammanfattning 
Initialt /kv-/ (av fornspråkligt hv-) är ett drag som dels är typiskt för dialek-
ten, dels är lätt för utomstående talare att lägga märke till. I materialet visar 
informanterna på två olika sätt att återge det dialektala /kv-/ (äldre /hv-/) i 
skrift, nämligen <kv> och <v>. I äldre Närpesdialekt användes uttal med 
/kv-/ genomgående med undantag av i byarna Pörtom och Töjby, men i da-
gens Närpesdialekt blir uttal med enbart /v-/ allt vanligare, vilket även syns i 
ortografin. Vi finner också ytterligare en variant, nämligen <k>, av ett äldre 
dialektalt kv-.  

I fallet <kv>/<v> kan det faktum att en del informanter föredrar stavning 
med <v> förklaras med att de är hemmahörande i vissa byar, t.ex. Övermark 
och Töjby. Valet av <v> framför <kv> kan också bero på att den yngre gene-
rationen visar tendenser på att favorisera uttal med /v/ framför uttal med 
/kv/ vilket då alltså avspeglas i skriften. /kv-/ är ett så starkt drag i dialekten 
att de informanter som använder det i tal även kan antas manifestera det i 
skrift. Att en och samma informant kan använda både <v> och <kv> visar på 
en möjlig pågående övergång från /kv-/ till /v-/ hos de yngre, en övergång 
som också Ivars lyft fram (1988:111).  



 

182 

Några gemensamma konventioner kan inte direkt skönjas, annat än att 
<kv> fortfarande är den stavning som majoriteten väljer. Dock finns såväl 
interindividuell som intraindividuell variation. Att en och samma informant 
ibland väljer stavning med <kv>, ibland med <v> kan vara ytterligare ett 
tecken på en pågående språklig förändring. 

I materialet förekommer även den standardnormsenliga stavningen 
<vad> av ordet vad. I samtliga fall torde detta bero på mottagaren av med-
delandet. I ett fall menar både informanten och väninnan att de skriver på 
vad de definierar som ”talspråklig högsvenska” men som snarare är en 
blandning mellan dialekt och standardsvenska.  

4.4.5 Konsonantförbindelsen gammalt /ld/ 
Konsonantförbindelserna /ld/, /mb/ och /ngg/ är drag som tydligt ger När-
pesdialekten en ålderdomlig prägel. Ord som innehåller konsonantförbindel-
sen /ld/ är t.ex. /ha:ld/ ’hålla’ och /ka:ld/ ’kall’. Enligt Ivars är detta drag i 
stort sett välbevarat i den moderna Närpesdialekten. Det finns dock en del 
standardsvenska ord som lånas in i dialekten och har /ll/, t.ex. hushåll och 
pakethållare (Ivars 1988:117f.), och som vi kommer att se längre fram i av-
snittet hör frasen god kväll också hit. Dessa ord som behåller /ll/ kan be-
traktas som lånord från standardsvenska. Vad gäller /ld/ och /mb/ är de 
drag som är enbart förekommande i dialekterna, medan /ngg/ enligt både 
Ivars (1988:118) och Nikula (1988:19) även förekommer i österbottnisk 
standardsvenska.  

I min undersökning har jag valt att uppehålla mig endast vid konsonant-
förbindelsen /ld/. I det styrda sms-materialet representeras gammalt /ld/ av 
ordet ikväll. Denna konsonantkombination har i dagens standardsvenska 
assimilerats till /ll/. Ivars väljer i sin undersökning stavningen <kvie:ld> för 
ikväll, och som vi ser anger hon även lång vokal/diftong (1988:117). Freu-
denthal anger /kvéld/ (1878:211), och i Ordbok över Finlands svenska folk-
mål anges flera uttalsvarianter för Närpes: /kve:ld/, /kvie:ld/, /kveeld/, 
/kvield/ samt /kwie:ld/, men samtliga återges ortografiskt med <ld> 
(2000:602). 

Som nämnts ovan finns i Närpesdialekten en del ord med konsonantkom-
binationen /ll/ som lånats in från standardsvenska i den formen (Ivars 
1988). I mitt material finns en del sådana i dialekten inlånade ord. Detta 
innebär alltså att informanterna i vissa situationer inte har något val mellan 
<ld> och <ll>. 

4.4.5.1 Ordet ikväll i det styrda sms-materialet 
I det styrda sms-materialet återfinns /ld/ i ordet ikväll. Här råder stor enig-
het om hur dialektens /ld/ i ordet ikväll kan manifesteras ortografiskt, åt-
minstone vad gäller <ld>/<ll> (Tabell 47), och stavning med <ld> är som vi 
ser allenarådande: alla informanter, utan undantag, stavar ikväll med <ld>. 
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Däremot finns som vi sett i avsnitt 4.3.3 flera olika förslag på hur diftongen 
kan återges. 

Tabell 47. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen gammalt /ld/ i 
det styrda sms-materialet, ikväll 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ld> ikveld (2), ikvield (14) i kvield, ikveld (2), ikvield 

(11) 

30 

4.4.5.2 Ordet ikväll i det spontana sms-materialet  
Det spontana sms-materialet uppvisar en stor mängd belägg för ordet ikväll. 
Som vi kan se av Tabell 48 finns det överlägset flest belägg för stavning med 
<ld>, dock finns även 4 belägg för stavning med <ll>.  

Tabell 48. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen gammalt /ld/ i 
det spontana sms-materialet, ikväll 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<ld> ikveld (2/1), ikvield (17/9), 

kveldin, kvield, kvieldin, 

kväldin 

i kvield (8/4), ikveld (2/1), 

ikvield (18/7), kvield, kviel-

din,  

53 

<ll> ikvell (2/2), ikväll i kvell 4 

Precis som i det styrda sms-materialet varierar här stavningen av diftongen. 
Ordet kväll uttalas på Närpesdialekt med /ld/, såväl i substantivet som i 
adverbet ikväll. Ingår det däremot i hälsningsfrasen god kväll används det 
standardsvenska uttalet med /ll/, se nedan. Här ska sex belägg redovisas och 
diskuteras. 

(27)  Häjsan! Itt ha ja jort så mytchy,je nu i vasa nu...Men vi sees ikvell!:D 
(Catrin G) 

(121)  Hej! tänkt du far på bön hos <namn> ikväll kl.9? Tänkt om ja sku få 
kom mie i bilin isf :) (Natalie G) 

(247)  Hej. Huörd schenn igår at vi ska va ihop om in nalete störr present åt 
dom 2 lyckliga ikvell.. Talast om in mixer. It sku man rumas mie i pre-
sentin än? (Viktor G) 

I meddelande nr 121 kommer ikväll mitt i meddelandet, men även här är 
övriga delar av meddelandet skrivet på dialekt. Informanten har här en möj-
lighet att välja manifestering med <ld>. Anledningen till att hon inte gör det 
är det svårt att göra sig några antaganden om.  
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De två återstående beläggen är av lite annat slag. Meddelandena nr 27 och 
nr 247 är även de skrivna på dialekt, men frasen där ordet ikväll ingår är 
istället för dialektal eller standardsvensk skriftnorm skriven med ett slags 
standardsvensk ljudnära stavning. Varför så är fallet kan diskuteras, men 
någon entydig förklaring är svår att ge. 

4.4.5.3 Övriga ord med konsonantförbindelsen /ld/ i det spontana sms-
materialet 
Det spontana sms-materialet innehåller 14 belägg för ord som i dialekten 
uttalas med /ld/, varav 6 stavas med <ld> och 8 med standardnormsenlig 
stavning, dvs. med <ll>.  

Tabell 49. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen gammalt /ld/ i 
det spontana sms-materialet, övriga belägg 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<(l)ld> halder, heldär, hold, fyldär, 

fylldär 

helder 6 

<ll> go kväll, gokväll, heller, kall, 

ställer 

fylla, gokväll, heller 8 

Hälsningsfrasen god kväll intar här en särställning som inlånad fras från 
standardsvenska. Nedan följer tre belägg för god kväll ur materialet: 

(17)  Gokväll! Ska du å skriv finsk na tu imårron? Ja fundra bare ifall jag fieg 
siti på me de imön..? Ja ska itt me häim na tå heldär.. (Catrin G) 

(209)  Go kväll! Hu je läge? Kommer du häim na i häljen? Måst hit åp na i så 
fall. Hörs! (Björn G) 

(426)  Gokväll! He vort no bäre ti far me <namn> ti niesby e kvarv,men 
kanske et je ut å kör na tu å så kanske vi syns? Hu lieng tror et förestän et 
gåt va ut ikvield? Ja lär vel it kåm häim rektit säint ja så.. (Isak V) 

Meddelande nr 17, 209 och 426 inleds med god kväll, alla stavade med <ll>. 
Just i denna fras har dialekten alldeles som standardsvenska /ll/, också i 
vardagligt tal, vilket alltså innebär att det i dessa tre fall inte existerar något 
val mellan <ld> och <ll> för informanterna. Meddelande nr 17 är, med un-
dantag av just den inledande hälsningsfrasen, helt på dialekt, och samma 
gäller för meddelande nr 209 och nr 426. 

Det är inte enbart ikväll som i dialekten har uttalet /ld/ istället för stan-
dardsvenskans /ll/. Andra exempel är /haldär/ (pres. av hålla), /hold/ (pret. 
av hålla), /heldär/ och /fyldär/, vilka i det spontana sms-materialet även de 
ortografiskt återges med <ld>.  
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(8)  Hej! Jo e je idag on fyldär. nr. henars je 0405551234. kommer du ti lo-
gen ikvield? (Anna G) 

(31)  Sha! hödu kva ska vi köp åt <namn> tå on fylldär? ska vi ta å faar ti 
vasa näin daag å skåd? (Catrin G) 

(40)  Ja je no grymt slut.. Höve halder åp ti sprienges! Har 38.7 nu... Ja ska 
försök var frisk snart... Gonattpussan åp tieg å! (Elin G) 

(180)  Hu shå? Itt va vel tu na brydd heldär? Tå e nu je åp in torsdag så väit ja 
nu itt om man sku årk me a. Ja har ju jomppa åp onsdagan ja å (Alexan-
dra G) 

(255)  Hejsan! Hold just på ti buri skeck åt de :) Nå bättre sent än aldrig ;P Jo 
klart jag kommer att dröm om de sötisen! Du var ju dröm na roligt om 
fjåmble! 

(331)  Halåj!! Jo tenkt it far jag helder , har stiegring.. (Annika V) 

Dessa belägg innehållande /ld/ manifesteras alltså också med <ld> i ortogra-
fin. Två av dem, heller och fyller, förekommer dock också med stavning med 
<ll>. Andra belägg utöver dessa två som i dialekten har uttal med /ld/ men 
som i materialet har stavning med <ll> är kall (dial. /kald/) och ställer (dial. 
/ställdär/). 

(10)  Buri ånger me att it ja kom till de ikvield.Min säng e så tom å kall..Väit 
du va?Ja fick no e sugmärk åp kinden!>:( du ska no få tibak!vänt 
bare!Nå, gonatt iaf! (Anna G) 

(472)  Ja mena it att tu ha sakt he!!I skolan säir di e...ja tänker it kom ti vocana 
heller!!Får ja kom ti tu å skåd tv nu??Puss (Sebastian V) 

I meddelande nr 10 och nr 472 väljer respektive informant den stan-
dardnormsenliga stavningen för <kall> (dial. /kald/) och <heller> (dial. 
/helldär/), trots att meddelandena i övrigt i dessa båda fall är skrivna på 
dialekt. Vad gäller nr 10 kan det dock vara så att hela uttrycket ”tom och 
kall”, eller t.o.m. hela meningen ”Min säng e så tom å kall”, är standard-
svensk, dvs. att det handlar om kodväxling, eftersom återgivningen av 
<säng> (dial. /sieng/) och <kall> följer den standardnormsenliga stavning-
en. Varför informanten i meddelande nr 472 använder <heller> är inte ome-
delbart lätt att förstå.  

Två meddelanden uppvisar en högre grad av kodväxling mellan dialekten-
lig och standardnormsenlig stavning, även om dialekten är övervägande 
också här. 

(81)  Jo, no sku du väl kon ring ti han. Han ställer säkert opp om itt an har 
na anna. Men vi syns imorn! (Katarina G) 

(102)  Jepp jag tar me a åt de imoron! Jag is it far na jag tå heller..Man har ju 
nog ti sysselsätt sig me så...:-p (Louise G) 
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I meddelande nr 81 är denna kodväxling, förutom i <ställer> (dial. 
/ställdär/), mest tydlig på <imorn> (dial. /åm måron/), vilket inte alls är 
dialektalt utan snarare talspråklig standardsvenska, och avsaknaden av dif-
tong i <säkert>. Resten av meddelandet kan tolkas som dialekt. Meddelande 
nr 102 är också till största delen skrivet på dialekt, men det som här sticker 
ut är <sig> i uttrycket <sysselsätt sig me>. På dialekt kunde man förvänta sig 
<se> istället för <sig>. Denna informant skriver också <jag>, vilket i tal i de 
flesta fall blir reducerat till /ja/ på dialekt, något som även borde synas i 
skrift. Hon skriver dock <jag> genomgående i hela sitt material. 

Slutligen har vi ett meddelande med belägget <fylla […] år>. 

(398)  Grättis på ut pruppar dagen!Jak vara så klad när du fylla 13 år å kom-
mer i pubertetet! Men tin penis vekser tyvärr inte mera den blev para 
5cm... (Mattias V) 

Det här meddelandet är skrivet på ett slags standardsvenska med påhittad 
(finsk) brytning. Denna informant har visat prov på denna stilvariation och 
förmåga att leka med språket även i andra meddelanden. 

4.4.5.4 Sammanfattning 
Gammalt /ld/ representeras i det styrda sms-materialet av ikväll och infor-
manterna har två möjliga val vad gäller stavningen, nämligen <ll> och <ld>. 
Samtliga belägg i det styrda sms-materialet stavas med <ld>. Större delen av 
beläggen för ikväll i det spontana sms-materialet stavas med <ld>, några få 
med <ll>. Det spontana sms-materialet innehåller även ytterligare belägg i 
vilka /ld/ används i dialekten. Hälften stavas med <(l)ld> och hälften med 
<ll>. Beläggen med <ll> har standardnormsenlig stavning, men de ingår alla 
i meddelanden som i övrigt, åtminstone delvis, är skrivna på dialekt.  

Frasen god kväll intar en särställning. Eftersom kväll i dialekten får /ld/ 
istället för /ll/ skulle man följaktligen kunna anta att god kväll beter sig på 
samma sätt. Så är dock inte fallet, utan frasen får betraktas som lånord från 
standardsvenska och samtliga belägg i materialet stavas också med <ll>.  

Vi kan konstatera att stavning med <ld> är överlägset vanligare än stav-
ning med <ll>. Med tanke på hur stor del av beläggen som stavas med <ld> 
kan man sluta sig till att detta drag har en starkt identifierande funktion, 
både i tal och i skrift.  

4.4.6 Supradentala ljud – /rd/, /rn/, /rs/, /rt/  
De supradentala ljuden är ett typiskt drag för Närpesdialekten. I motsats till 
finlandssvensk standardsvenska, som uttalar dessa ljud som /r/ + /d/, /n/, 
/s/ resp. /t/ där båda de ingående ljuden är hörbara, representeras de i dia-
lekten av supradentalt/retroflext (tjockt) /d/, /n/, /s/ och /t/. Samman-
smältningen av de två ljuden går också över ordgränser. Detta uttal delar 
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dialekten med många andra svenska dialekter. Däremot blir konsonantför-
bindelsen rl i Närpesdialekten inte till supradentalt /l/ som i rikssvenskan 
och de svenska dialekterna. Istället uttalas den som ett vanligt tunt /l/ (Ivars 
1988:105). 

Ivars behåller den standardnormsenliga stavningen av de supradentala 
ljuden, dvs. <rd> (<bo:rd> ’böra’, <vä:rd> ’värld’), <rn> (<bjö:rn> ’björn’, 
<sjtjä:rnår> ’stjärnor’) , <rs> (<hyö:rs> ’hörs’, <kårsstäinin> ’skorstenen’) 
och <rt> (<bårtt> ’bort’, <svoå:rt> ’svårt’). Är det supradentala ljudet långt 
markeras detta hos Ivars med dubbeltecknad konsonant: <pärttor> ’pärtor’, 
<Stäinfårssin> ’Stenforsen’. Freudenthal markerar de supradentala ljuden 
genom att markera <d/n/s/t> med fet stil och dessutom markeras kvantite-
ten genom att lång konsonant dubbeltecknas; <væd> ’värld’, <bjøn> ’björn’, 
<foss> ’fors’, <høt> ’hört’. Ordbok över Finlands svenska folkmål markerar 
istället de retroflexa ljuden mestadels med punkt under <d> i gardin 
(1988:289), <n> i hörn (2000:97) och <s> i forska (1985:140). 

4.4.6.1 Ortografisk återgivning av supradentala ljud i det spontana sms-
materialet  

Supradentalt /rd/ 
Det supradentala /rd/ uttalas i Närpesdialekten oftast som ett retroflext /d/, 
men i några enstaka fall blir det tjockt /l/. Det senare diskuteras i följande 
avsnitt. I enlighet med skriftspråksnormen är den vanligaste stavningsvari-
anten <rd>, men utöver denna hittar vi i det spontana sms-materialet också 
stavning med <d>, <dd> och <rt>.  

Tabell 50. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /rd/ i det spon-
tana sms-materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<d> hödu (3/2), lödhajin, milja-

där 

fädi, fädit, hödu (2/2) 9 

<dd> tådde (2/2) --- 2 

<rd> bord, bordar, färdats, färdi, 

färdit, gjord (4/3), helso-

vårdarin, hörd (2/2), hördu 

(8/3), huörd, körd, lördagan, 

ord, tårde, värdär, värde 

färdi (2/2), fördriv, gjord, 

huardu, hård, körd, lördain, 

lördas, nörd, nördar, värdän, 

årdning 
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<rt> Höörtu --- 1 
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Vi ska se på några exempel från det spontana sms-materialet. Den vanligaste 
stavningsvarianten för supradentalt /rd/ är <rd>, men utöver denna före-
kommer alltså stavning med <d>, <dd> och <rt>.  

(56)  Tå gar e no betär fö tieg än fö mieg! Ja har så i närvän åv ti shopp, fö ja 
hittar it na som ja sku behöv! Å om man hittar na så je e antingen fö dyrt 
elå så finns it e nain stl! Man sku ju gåt va anorektiker me 7 m langa bäin 
fö att e böxpar ska pass!! Å dessutom sku man gåt va miljadär, finns ju 
inget fö en fatilapp som jag! Nåja, nu ha ja ju fått avreager me na-
lete!:)Philly va no super, digga verkligen!:)Nu ska ja hem å sen ska vi på 
Kalle å chokofabriken, K (Johanna G) 

(188)  Kva sag et at et sku jier åp lödhajin? Ja tänkt om et sku kom mie å 
shid... Mamm,jag å friiarin tänkt far froån myönin så at vi foår skid i so-
len na å. (Alexandra G) 

(289)  Nä ....Kanske du buri var fädi? :) (Linda V) 

(375)  Nää hödu ja hiendar no it ikvield. Vi gåtar tag a nain arin kvield (Alex-
ander V) (se även 31, 378) 

(377)  Ska et kom uvi fram o tibak,så ska vi lag hede fädit. (Alexander V) 

(219)  0505551234 elå 0505552345. Du bordar no få tag på an vi äin åv täiche. 
Så får et ju vet tiden å tådde... (David G) 

(251)  Nää ja väit it ja råka försov me fö anin dajin irad..:)sover no fö lite å kva e 
jie.. Ska behöv far å miet na tådde värdär nain daa ti helsovårdarin.. 
(Viktor G) 

Vid stavning med <d>/<dd>, t.ex. i meddelandena 56, 188, 219 m.fl. ovan, 
har informanterna valt att se /d/ som den mest betydelsebärande enheten 
och samtidigt valt att inte ortografiskt markera att den är retroflex. Som vi 
kan se i Tabell 50 ovan finns motsvarigheter med <rd> för <färdi>, <färdit>, 
<hördu>, <lördain> och <tårde>. 

Ett belägg av annorlunda karaktär är <höörtu> (108).  

(108)  Hej tjejen! Vad görs? Ja sitter i tåge å slöar.. ha shoppa idaa men ja e så 
besviken tå int jahitta na skoar i HÄILA HESA!! Höörtu, på torsda kon 
vi ju hitt åp na fö tå je vel <namn> häim å, typ far på bio och bränna lite 
pengar i stan ;) nu ska ja försök lies mannen utan öde.. KRAM 

På Närpesdialekt borde det som vi sett ovan bli <hördu>, men stavat med 
<rt> är det snarast ett slags finsk brytning eller liknande, kanske en imita-
tion av en annan dialekt. Meddelandet i övrigt är skrivet dels på standard-
svenska, dels på dialekt. 
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Tjockt /l/ istället för supradentalt /rd/ 
I det spontana sms-materialet råder ingen brist på belägg på ord som i tal 
har tjockt /l/, men antalet belägg för ord med tjockt /l/ för supradentalt /rd/ 
är endast fyra. Det förekommer dock ingen ortografisk markering som på 
något sätt signalerar tjockt /l/ till mottagaren/läsaren.  

Tabell 51. Ortografisk återgivning av tjockt /l/ för supradentalt /rd/ i det 
spontana sms-materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana  

<l> boola ’borde’, jool ’gjorde’ Hulu ’hördu’, ool ’ord’ 4 

De tre beläggen <jool>, <boola> och <ool> uttalas alla med tjockt /l/.  

(185)  Näj! Måsta et nu säij att ja itt jool he?! Ylakt! (Alexandra G) 

(248)  Fie no spiel häila matchin. Någålunda bra jieg e ju no, vi buri hitt spele 
vårt å sakta men siekärt så e boola buri ga betär å betär.. 

(439)  Vetsha he:) ja nu räij hienda ool i na åt <namn> men.. No kan vi ta 
männ åm 100€ reckär åt nafta:) (Peter V) 

Som vi kan se av meddelandena är de genomgående skrivna på dialekt utan 
några inslag av standardnormsenlig stavning. Trots att samtliga informanter 
här verkar mycket måna om att skriva så ljudenligt och talspråksnära som 
möjligt har ingen av de tre valt att särskilt markera tjockt /l/. För dessa tre 
belägg återfinns i Tabell 50 motsvarigheter med stavning med <rd>, nämli-
gen <gjord>, <ord> och <bord>. 

I meddelande 417 finner vi belägget <hulu>, vilket kan tolkas som en 
mycket talspråklig form av /hördu/. Det är med all säkerhet även här fråga 
om tjockt /l/.  

(417)  Eij du! Hulu ja sitär å läitar na räisår..;) ka jier tu då? (Jonas V) 

Eftersom ”vanligt” tjockt /l/ inte markerades i skrift är det heller inte förvå-
nande att tjockt /l/ inte särmarkeras i dessa fall. 

Supradentalt /rn/ 
Retroflext /n/ ger inte så många stavningsvarianter, antingen skriver infor-
manterna <rn> precis som i standardnormsenlig stavning eller så reducerar 
de till enbart <n>.  
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Tabell 52. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /rn/ i det spon-
tana sms-materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<n> imån (5/1) --- 5 

<rn> förnaa, imorn (2/1), imårn 

(5/2), körtlarna, vägarna 

arnolds, gärna, 12 

Det finns alltså fem belägg för stavning med <n>, <imån>, vilka alla är 
skrivna av samma informant (Mia G). Meddelandena är ömsom skrivna på 
standardsvenskt talspråk, ömsom på dialekt, och i flera av dem kodväxlar 
informanten ganska friskt.  

(106) Hej på dej! Sori att ja int ha svara furi, såt å spela.. ja tror passfoto kostar 
typ 8e å tågbiljettin 26,30e. Nu ska ja föschök få matte ti na.. ses imån! 
Kram (= (Mia G) 

(110)  Hej! Va görs? Du, ska vi hitta på nåt imån? Chokladfabriken gar no på 
bio än ;) men <namn> messa igår att hon kona int va me på na på torsda 
så d blir ba vi isf. KRA (Mia G) 

(114)  Hej! He va i misstag..:)ja tövla na me telefonin. Vi ses imån! KRAM 
(Mia G) 

(117)  Måsh! Hur går läsandet? Hördu tänkt bara säi att ja kan ta opp platser 
imån fö ja kommer ju som föscht in i män buss å så kan nu byta i lafjuöl 
;) ses imån! Kram (Mia G) 

<imån> ingår i tre av de fem beläggen i uttrycket (vi) ses imorgon, vilket i 
sig kan vara den utlösande faktorn för det standardsvenskt talspråkliga 
<imån>; i dialekten hade snarast syns valts framför ses. I de två övriga fallen 
har informanten också just innan skrivit på standardsvenskt talspråk (i 110 
hela frasen, i 117 endast ordet strax före, <platser>), men i båda fallen kod-
växlar hon till dialekt direkt efter. Samma informant skriver även <imåron> 
tre gånger, men i de fallen är de två meddelandena skrivna till två kamrater 
som inte står henne lika nära som de två bästa vänner som är mottagare till 
ovanstående meddelanden. 

Beläggen med <rn> i frasen i morgon är fler, även om inte de heller är 
särskilt många. Totalt förekommer <imårn> fem gånger och <imorn> två 
gånger.  

(55)  Hej Philly va no faktist super! Men e märks at han buri var gambäl.. e va 
dessutom hans farewell-tour! Sori att e to så läng fö me ti svar ida, men 
min alldeles underbara telefon ha it vela funk na idag förrän nu.. E hos 
<namn> nu.. Va bra att operan va gr8 igår! Tror it ja hinner kom å shopp 
me d imårn, e d ok? (Johanna G) 
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(61)  Ja ska no på jomppa å he je pilates å avslappning:)ha aldri vuri på he så e 
var intressant å si kva e rektit je fö na:)ses imårn! (Johanna G) (se även 
65, 148) 

(66)  Sha! Ja.. läsandet.. ha no läst ganska mychy, men it väit ja nu om ja var-
ken fattar elå kommer ihåg na! E nu så förkyld å trött så man ork ju it jier 
na Men hoppas ja kan kom me imårn iaf.. Platsupptagningen låter bra, 
så kanske vi får va TÅFF å siti längst bak.. ;) Gonattkram! (Johanna G)  

(78)  Guess what.. Fick just e samtal från sports gym o tänka sej ja ha vånni e 
medlemskap fö e halv år framåt..:) Ska vi träffas imorn? (Katarina G) 

(81)  Jo, no sku du väl kon ring ti han. Han ställer säkert opp om itt an har na 
anna. Men vi syns imorn! (Katarina G) 

Tre belägg (61 ovan samt 65, 148 i Bilaga 3) ingår i uttrycket [vi] ses imor-
gon, <ses imårn>, och ytterligare ett belägg kommer från samma uttryck, 
även om informanten i det fallet väljer att skriva <syns imorn> (81). Alla 
dessa meddelanden är till största delen skrivna på dialekt. Totalt fyra belägg 
för <imårn> (55, 61, 66 samt 65 i Bilaga 3) är skrivna av samma informant 
(Johanna G), som för övrigt är bästa vän med den informant som skriver 
<imån> här ovan. 

De övriga beläggen för stavning med <rn> är av varierande art.  

(94)  Nå jag har de flesta inre sekretoriska körtlarna men huvusaken att 
köns,sköldkörten,och hypofysen je mie. Detta sattyg me <namn> var it ti 
naa! (Louise G) 

(138)  Nejj uss. Ha no färdats tillräckligt efter vägarna idag.. (Natalie G) 

(232)  Hej, kva jier et förnaa ikvield? Ja kom just op från pälseri. Ha bere drå-
tji å jiti naa... (David G) 

(340)  Hej!Hu gick prove??Ja tänckt bare fråg om du väit om du ska kom ti vil-
lon na?Ja vill gärna att du ska kom,allihopp frågar åv me men ska 
<namn> kom mie na=o) Nå ja GLAD PÅSK på de <namn>. (Camilla V) 

(399)  Ty kan på ladden ten tär skiva på Be Cool filme! Ja ska på kommen i 
kvell å laka ten skiva me diktator låtarna! Åm d sej går pra! (Mattias V) 

(418)  Vissa siter på arnolds å jeter in monk.. (Jonas V) 

I meddelande 94 och 340 ser vi exempel på belägg med standardnormsenlig 
stavning i meddelanden helt eller övervägande skrivna på dialekt: <körtlar-
na> (94) och <gärna> (340). Två av beläggen är namn, t.ex. <arnolds> 
(418), ett belägg är skrivet med standardnormsenlig stavning i ett med-
delande mestadels skrivet på standardsvenskt talspråk, <vägarna> (138), ett 
belägg är skrivet på dialekt, <förnaa> (232), och ett sista är skrivet med en 
påhittad finsk brytning som gör att det antagligen är tänkt att låta som /r/ + 
/n/ istället för ett retroflext /rn/, <låtarna> (399). 
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Supradentalt /rs/ 

Se avsnitt 4.4.2 om /sj/-ljudet. 

Supradentalt /rt/ 
Beläggen för retroflext /t/ redovisas i Tabell 53.  

Tabell 53. Ortografisk återgivning av konsonantförbindelsen /rt/ i det spon-
tana sms-materialet 

Stavning Gymnasiet Vocana Antal 

<rt> bort (3/2), dyrt, gjort, Huört, 

hårt, Höörtu, jort, klart, 

kvart, kvartåt, kyörkorte, 

körkortets, körtlarna, labb-

rapportin, Pörtom, sekärt, 

siekärt (5/2), skärtorsdag, 

sköldkörten, snart (8/6), 

sportlov (2/1), Sports gym, 

startar, stort (2/2), svårt, 

säkert (3/3), tärt ’tills’, vart, 

vort ’blev’ (2/2), vårt 

fort (2/2). fortsätt (2/2), 

huört (2/2), jort, 

(kör/lastbils)korte, kört, 

kuört, kvart, party, Pörtom, 

pubertetet, sårtärs. siekärt 

(2/1), siekert, smårört ’lite 

berusad’, snart (2/2), vort 

(4/2) 
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<t> --- Ruöt ’berusad’, tät ’tills’,  

våraat ’vårt’ 

3 

<th> voth ‘blev’ (3/1) röuth94 4 

Standardnormsenlig stavning med <rt> är den vanligaste i materialet för 
retroflext /t/. Dessutom finns även belägg för stavning med <t> och med 
<th>.  

Stavning med <t> återfinns i tre belägg, nämligen <våraat>, <tät> och 
<ruöt>. Som vi kan se i tabellen ovan finns även en variant med <rt> för 
<tärt>. Oväntad är den dubbeltecknade vokalen i <våraat>. Kanske är det ett 
försök att återge retroflext /t/, kanske är dubbeltecknandet av vokalen ett 
misstag. 

(296)  Hejsan. Kva jier et? Ja börja funder uvi samtale våraat.. Du tänker fest i 
kvield, o ja ska va chaffis? Elo va mena et? (Linda V) 

(385)  Ja, men he val priima he tå. Tu val ring na tå et kommer tiit. Vetcha he 
val ti ta mie mychy brännvin no? Hoppas nu he, så et nu val na ruöt 
(Martin V) 

(396)  Nej!Tu får biid tät jag kommär häjm! (Mattias V) 

                                                             
94 Detta belägg är mycket osäkert och är eventuellt en felstavning.  
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Stavning med <th> återfinns i endast två belägg, <voth> och <röuth>, varav 
det senare är ett ytterst svårtolkat belägg.  

(181)  Go måron. Jo, e voth no ganska säint. Vi for just baket <namn> ringd. 
Va ni nier henar tå änn? (Alexandra G) 

(518)  Halåja demoonin! Kanshe ni buri va röuth åp taatshe?:) (Kristoffer V) 

Tydligt är att båda informanterna vill markera retroflext /t/ på ett mer expli-
cit sätt än att endast utelämna <r>, men belägget <röuth> är ett ord som 
inte känns bekant i dialekten. En tänkbar tolkning är att informanten 
(Kristoffer V) kastat om vokalerna i diftongen och istället avsett att skriva 
<ruöth>, vilket i så fall skulle bli samma ord som <ruöt> ’berusad’ i med-
delande 385. 

4.4.6.2 Sammanfattning 
De supradentala ljuden finns inte representerade i det styrda sms-materialet, 
däremot återfinner vi i det spontana sms-materialet belägg för såväl /rd/, 
/rn/, /rs/ samt /rt/. Beläggen för /rs/ har diskuterats i avsnittet om /sj/-
ljudet (avsnitt 4.3.2) och behandlas därför inte här. 

Förbindelsen /rd/ stavas oftast, precis som man kan vänta sig, med <rd>, 
men det finns exempel på stavning med <d> och <dd>. Det finns även några 
belägg för stavning med <l>, vilka förekommer i ord med tjockt /l/ av för-
bindelsen /rd/.  

Förbindelsen /rn/ finns inte i lika många belägg som /rd/ i det spontana 
sms-materialet. Stavningsvarianterna är två; <rn> och <n>. Precis som i 
fallet med /rd/ är den standardnormsenliga varianten vanligast.  

Slutligen har vi förbindelsen /rt/ som uppvisar tre olika stavningsvarian-
ter: <rt>, <t> och <th>. Stavning med <rt> är här vanligast.  

Dessa ljud markeras oftast ortografiskt av informanterna. Det är dock 
svårt att veta om detta görs p.g.a. att retroflexerna är viktiga dialektmarkörer 
eftersom informanternas val av stavning oftast sammanfaller med den stan-
dardnormsenliga stavningen. Retroflexerna markeras alltså egentligen inte 
mer än undantagsvis på något speciellt sätt.  

Det vanligaste är som synes att man använder den standardnormsenliga 
stavningen. Förekomsten av olika stavningsvarianter är sparsam och i de 
flesta av fallen förekommer endast två varianter: standardnormsenlig stav-
ning och stavning med utelämnat <r>.  

4.5 Sammanfattning 
I detta kapitel redovisas de dialektdrag, diftonger och konsonantkombinat-
ioner, som konkret undersökts i sms-materialet. Varje avsnitt inleds med en 
kort bakgrundsbeskrivning rörande de olika ljuden och ljudkombinationer-
na, inklusive redovisning av hur respektive diftong/konsonantförbindelse 
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återges i det styrda sms-materialet. Därefter ges en översikt över de ortogra-
fiska varianter som förekommer i materialet samt exempel med kommenta-
rer på dessa. Denna sammanfattning koncentrerar sig på den ortografiska 
återgivningen av de undersökta dialektdragen. 

/äi/ 
Diftongen /äi/ är en stark dialektmarkör och frekvent förekommande i sms-
materialet. Största delen av informanterna väljer att markera den ortogra-
fiskt, främst som <äi>. Övriga varianter är <ei>, <äij> samt <äj>. 

/öi/ 
Eftersom beläggen är så få (4 stycken) är det svårt att dra några generella 
slutsatser annat än att diftongen återges otrografiskt som <öi> eller <öj>. 

/ie/ 
Desto fler belägg finns för diftongen /ie/. Denna diftong markeras ofta orto-
grafiskt och bör anses vara en viktig dialektmarkör för informanterna. Den 
vanligast förekommande stavningsvarianten är <ie> och även om andra 
varianter förekommer är de inte så många och förekommer i avsevärt färre 
belägg. 

/yö/ 
En sista diftong, /yö/ förekommer enbart i det spontana sms-materialet med 
129 belägg. Ortografiskt återges diftongen med <ö>, <yö>, <öö> och <å>, 
men flest belägg stavas med <ö>. Av allt att döma är diftongen /yö/ en dif-
tong som informanterna har möjlighet att synliggöra i ortografin om de vill 
men som många informanter väljer att inte markera och som således troli-
gen inte betraktas vara en så stark dialektmarkör. 

/tj/ 
Konsonantförbindelsen /tj/ är en stark dialektmarkör som informanterna 
gärna vill markera ortografiskt, däremot är det inte alldeles enkelt att be-
stämma sig för hur man ska göra det. Drygt hälften av beläggen använder 
<k>, den standardnormsenliga stavningen. Andra varianter i ortografin är 
<tch>, <tj>, <sh>, <ti> och <tsh>. 

/sj/ 
Beträffande /sj/-ljudet vill informanterna av allt att döma att det ska mani-
festeras i skrift men varianterna är flera och ingen egentlig konsensus råder. 
De stavningsvarianter som finns i standardsvenskan verkar dock föredras, 
t.ex. <sj>, <sk> och <sch>.  
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/sjtj/ 
Vad gäller /sjtj/ kan iakttas att ingen av de stavningsvarianter som infor-
manterna använder markerar både /sj/ och /tj/ men man bör väl ändå tolka 
det så att denna konsonantkombination är en viktig dialektmarkör som in-
formanterna försöker återge ortografiskt, även om de ännu inte kommit fram 
till en bra lösning. För skynda finns i det styrda materialet vid sidan av <sk>, 
som helt dominerar, <stj>, <scht> och <st>. I det spontana materialet do-
minerar också <sk> men vid dess sida finns <sh>, <sj>, <skj> och <stj>. 

/kv/ 
Den ortografiska återgivningen av /kv/, resp. /v/, är okomplicerad och be-
dömningen är istället att det är uttalet som styr. De informanter som säger 
/kva/ skriver alltså <kva> och de som säger /va/ skriver <va>, vilket innebär 
att detta är en stark dialektmarkör även om det bara blir tydligt hos de in-
formanter som använder <kv>. Ibland återges det standardsvenska /vad/ 
och då blir stavningen också <vad>. 

/ld/ 
Antalet belägg för ortografisk återgivning med <ld> tyder på att denna kon-
sonantkombination är en stark dialektmarkör som informanterna vill återge 
i ortografin. Frasen god kväll intar en särställning eftersom den närmast är 
att betrakta som ett lån från standardsvenska och därför har <ll>.  

/rd/, /rn/, /rs/ samt /rt/ 
De supradentala ljuden markeras oftast ortografiskt, och i de flesta fall följer 
informanterna den standardnormsenliga stavningen, något som gör det 
svårt att avgöra om dessa ljud är viktiga dialektmarkörer för informanterna.  

Avslutningsvis kan konstateras att de dialektdrag som är starka dialektmar-
körer och som markeras i ortografin i sms-materialet är diftongerna /äi/ och 
/ie/ samt konsonantkombinationerna /tj/, /sj/, /sjtj/, /kv/ och /ld/ medan 
däremot /öi/, /yö/ och supradentalerna /rd/, /rn/, /rs/ samt /rt/ är dia-
lektmarkörer som inte tycks markeras i ortografin i sms-materialet. 
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KAPITEL 5 

Några sammanfattande perspektiv 

Alldeles som på sverigesvenskt område har de svenska dialekterna i Finland 
naturligtvis förändrats, men de är fortfarande starkt förankrade i den fin-
landssvenska myllan och ungdomarna talar dialekt precis som föräldrar och 
far- och morföräldrar också gör. De finlandssvenska dialekterna har inte lidit 
samma domänförluster som dialekterna i Sverige, tvärtom kan man se att de 
faktiskt används i fler sammanhang än tidigare. (Se t.ex. Ivars 2003:60, Reu-
ter 2005:1655f., Wiik 2002:31f.) Detta beror bl.a. på att nya medier har till-
kommit, som t.ex. mobiltelefoner och datorer. Dessa nya medier har lockat 
dialekttalarna att inte bara tala utan också skriva på sitt modersmål, vilket 
också är ett tydligt tecken på att dialekten är stark och att användningsom-
rådena kan utökas.  

I denna avhandling har jag studerat en grupp Närpesungdomars skrift-
praktiker, särskilt sms, men också e-post, chatt, handskrivna lappar, vykort, 
brev och dagböcker. Ungdomarnas skrivande sker såväl på standardsvenska 
som på dialekt, beroende på vilken skriftpraktik man använder, dock till 
påfallande stor del på dialekt. Undersökningsmaterialet består av enkäter, 
intervjuer och sms och samlades in våren 2006, med en kortare uppföljning 
våren 2011, och totalt deltog 31 informanter i studien. Syftet med undersök-
ningen var att kartlägga ungdomarnas skriftpraktiker och att samtidigt dels 
undersöka vilken social funktion dialekten som skriftspråk har för dessa 
ungdomar och vilken roll den spelar i deras identitetsskapande, dels under-
söka de ortografiska normer och konventioner som ungdomarna eventuellt 
tillämpar i sitt skrivande (se avsnitt 1.1).  

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Här kom-
mer jag att hänvisa till tidigare avsnitt där empirin återfinns. 

5.1 Dialekten och identiteten 

5.1.1 Dialektens starka ställning 
Närpesdialekten har, som många andra österbottniska och övriga finlands-
svenska dialekter, en stark ställning i det område där den talas. På österbott-
niskt område t.ex. är den traditionella dialekten majoritetens modersmål och 
talas alltså dagligen av större delen av språkbrukarna, såväl hemma som på 
arbetet och i skolor. I många fall är det den enda språkvarieteten som talas 
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en helt vanlig dag, medan andra språkbrukare även använder standard-
svenska och finska. Idag har dialekten även blivit ett skriftspråk och får fler 
och fler användningsområden i olika skriftpraktiker. Främst ungdomarna, 
men även äldre, använder dialekten som skriftspråk i ett funktionellt skri-
vande i sin vardag. 

Dialekten har av tradition aldrig haft ett skriftspråk, annat än i vissa speci-
fika sammanhang med specifika syften och då använd enbart av ett litet fåtal 
personer, främst författare. Det tidigare skrivandet på dialekt var inte heller 
funktionellt på det sätt som ungdomarnas skrivande idag är. Skälen till att 
ungdomarna i min undersökning gör sig det omak det faktiskt är att skapa 
ett skriftspråk på dialekt på egen hand måste rimligen vara starka. En orsak 
torde vara att dialekten är ett så tydligt bevis på vem man är och att det där-
för också blir viktigt att använda den i så många sammanhang och så många 
medier som möjligt. Att ungdomarna skriver på dialekt visar att den är av 
stor betydelse för ungdomarnas identitet. (Se avsnitt 2.2.2.1.) 

Även i t.ex. Norge, där dialekterna också har en stark ställning, skriver 
ungdomarna på dialekt i sms. Berit Skog har i flera undersökningar studerat 
norska ungdomars användning av dialekt i sociala medier och sms. Hon har 
bl.a. kommit fram till att sex av tio av de norska Facebookanvändarna skri-
ver på dialekt, och allra oftast används dialekten i skrift av ungdomar i nedre 
tonåren. En av förklaringarna till detta, menar Skog, är att man på Facebook 
vill vara personlig och visa vem man är: 

Dialekt signaliserer geografisk tilhørighet, og bidrar til å støtte opp om personens stil 
og identitet. Bruken av dialekt kan dermed ses som et ledd i den personlige imagebyg-
gingen på Facebook  

[…] 

Et minibilde av avsenderen fronter alle meldinger. Både dette vignettfotoet og bruken 
av dialekt kan bidra til å personliggjøre kommunikasjonen (Skog 2009:24). 

Intressant är också att Skogs undersökning visar att fler flickor än pojkar 
skriver på dialekt. Hon diskuterar flera möjliga anledningar till att så många 
väljer att skriva sms på dialekt. En anledning menar hon är likheten med ett 
vanligt samtal, en annan att dialekten sätter en personlig prägel på textmed-
delandena (Skog 2007:62ff.). Hon anser också att dialektanvändningen i sms 
fungerar som social markör och identitetshandling: 

Det er rimelig å se aldersforskjellene i bruk av dialekt på sms innenfor det samme 
språksamfunnet, som et resultat av at ungdom er sosialisert inn i andre språknormer 
enn voksne. Unges bruk av dialekt i tekstmeldinger kan derfor ses som et uttrykk for 
en aksept og en anerkjennelse av talespråket. Å bruke dialekt må dermed betraktes 
som en sosial markør og som en identitetshandling (Skog 2007:63). 
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Stian Hårstad har undersökt trönderska ungdomars användande av dialekt i 
sms. Och precis som Skog konstaterar han att skrivandet på dialekt är ut-
brett i denna åldersgrupp, i såväl sms som i chattar och diskussionforum på 
nätet. Han menar att det ”fell det seg ikkje naturleg å bruke ’vanleg norsk’ på 
slike temmeleg private språkarenaer, og talemålsbasert skrift blir eit slags 
kompromiss mellom tale og det skriftspråket ein brukar i meir formelle 
samanhengar” (Hårstad 2008:418). 

En tänkbar anledning till att dialekterna i Närpes och i övriga Svenskfin-
land är så starka är att användningen av dem är ett sätt att förstärka ett ”vi” 
(finlandssvenskar) och skilja sig från ”dom” (finskspråkiga). De finlands-
svenska områdena är till ytan inte särskilt stora och i vilken kommun man än 
befinner sig i Svenskfinland omges man av finskspråkiga kommuner eller så 
är kommunen där man befinner sig tvåspråkig. Att hela tiden, vare sig man 
medvetet tänker på det eller inte, nationellt sett vara en minoritet kan göra 
att behovet av att uttrycka sig på sitt modersmål och på så sätt hävda sin rätt 
är större än för någon som ingår i majoritetsgruppen. Vid senaste riksdags-
valet i Finland (april 2011) blev också svenskan i Finland en valfråga när 
Sannfinländarna föreslog att svenska språket skulle bli ett frivilligt skolämne 
för finskspråkiga elever (http://www.perussuomalaiset.fi/; 2011-09-20). 
Finskan pressar på från flera håll, och då blir det viktigt för dialekttalarna att 
bibehålla dialekten så mycket som möjligt, vilket i sin tur gör att den kan 
expandera till fler domäner. 

En annan tänkbar orsak är det som benämns regionalisering och som 
bl.a. Ann-Marie Ivars (2003:51ff.) beskriver och som Martin Skjekkeland 
(2005:23ff.) även diskuterar i sin undersökning av dialekterna i Norge. Ivars 
menar att regionalisering inte bara gäller dialekterna, som tappar en del av 
sina särdrag och närmar sig standardspråket, utan även standardspråket, 
som i sin tur snappar upp en del av dialekternas särdrag. Skjekkeland be-
skriver regionaliseringen av dialekter som en utjämning där de mest speci-
ella och utmärkande dragen i dialekterna försvinner medan de som är mer 
allmängiltiga och fungerar inom ett större språkgeografiskt område blir kvar.  

Jan-Ola Östman (2011:361ff.) belyser också regionalisering i sin under-
sökning av finlandssvenska låttexter. Han menar att det under de senaste 20 
åren har skett en förändring vad gäller dialektens användning i skrift. På 
1970-talet och framåt användes dialektskriften mest för att visa på det exo-
tiska och genuina med dialekterna. I följande stadium på 1980- och 90-talet 
skedde en utjämning, där dialekten inte återgavs i sin helhet i låttexterna 
utan där den endast tjänade som ’eye dialect’, dvs. endast de mest avvikande 
och specifika särdragen i dialekten markerades i skrift för att visa på det 
dialektala. I det tredje stadiet, regionalisering, som skedde i slutet av 1990-
talet och början av 2000-talet ser återgivningen i texterna ut ungefär som på 
70- och 80-talet, men syftet är inte att visa på det exotiska och genuina eller 
att underhålla och göra narr av dialekten utan istället att lyfta fram dialekten 
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som uttryckssätt och, som Jan-Ola Östman uttrycker det, ”ge uttryck för en 
allt starkare självkänsla och självironi” (2011:363). 

Många av informanterna är i enkäterna av den uppfattningen att dialekt-
skrivandet är något som hör ungdomarna till (se avsnitt 3.9), något som 
också bekräftas i intervjusamtalen. Att skriva på dialekt är något som man 
gör när man är ung och bor i Närpes men som man slutar med när man blir 
vuxen och t.ex. flyttar ifrån orten för att studera. En del av informanterna 
håller dock inte helt med om detta utan anser att de kommer att fortsätta 
skriva på dialekt oberoende av om de bor kvar eller flyttar. Anledningen är 
att dialekten är så djupt rotad och en så stor del av deras identitet att de var-
ken vill eller kan sluta använda den. Dialekten är modersmålet och moders-
målet följer med vart man än går, var man än bor. 

Att dialekten står stark visar sig alltså bl.a. genom att ungdomarna skriver 
på dialekt. Men det är inte bara ungdomarna som gör detta, utan deras för-
äldrar gör det också i viss utsträckning (se 3.10). I enkäter och intervjuer 
anger ca hälften av ungdomarna att föräldrarna ibland på dialekt. Den pro-
centuella andelen föräldrar som skriver på dialekt är således mycket lägre än 
hos ungdomarna och föräldrarna gör det heller inte lika ofta, men det är 
möjligt att båda ökat i omfattning sedan undersökningen gjordes i och med 
att fler och fler vuxna också har konton på Facebook, ett medium som lockar 
till att använda dialekten i skrift. Det tål här att upprepas att undersökning-
ens material insamlades våren 2006. 

Intressant i denna diskussion är att flera av ungdomarna i både enkät och 
intervju ger uttryck för att de inte tror att föräldrarna klarar av att skriva på 
dialekt eftersom de inte har haft mobiltelefoner när de var unga på samma 
sätt som dagens ungdomar har och att föräldrarna därmed inte heller är 
vana att skriva på dialekt (avsnitt 3.10). Att föräldrarna precis som ungdo-
marna har dialekten som modersmål spelar alltså mindre roll i samman-
hanget. Varför är vana och tillgång till mobiltelefoner viktigare än att dialek-
ten är modersmålet? Det tyder på att ungdomarna menar att man måste 
börja skriva på dialekt i unga år, annars är det ”för sent” att lära sig. Ett an-
nat sätt att tolka detta är att det inte handlar så mycket om mobiltelefoner 
som att det handlar om att vara ung. Att skriva på dialekt kopplas, medvetet 
eller omedvetet, ihop med förhållandet att vara ung, vilket gör att de vuxna 
automatiskt diskvalificeras.  

5.1.2 Språk och identitet 
När eleverna i intervjuerna ombads förklara sina motiv till att de, trots att de 
redan har ett väl fungerande standardsvenskt skriftspråk, väljer att skriva på 
dialekt är det tydligt att dialekten är viktig för dem och att den är en viktig 
del av deras identitet (se 3.1). Det är den bas och grund de står på, både 
språkligt och identitetsmässigt. Flera elever nämner att dialekten är mo-
dersmålet och att den är deras eget språk och därför känns naturlig att an-
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vända också i skrift. Att överföra dialekten från talat till skrivet språk är inget 
anmärkningsvärt för dessa ungdomar, tvärtom är det en helt naturlig ut-
veckling. Att skriva på dialekt utan att behöva översätta sina tankar och 
känslor till standardsvenska innebär att man får vara sig själv. Utöver detta 
verkar skrivandet dessutom ske utan korrigeringsmekanismer, dvs. man 
rättar inte varandra. Däremot kan man rätta dem som inte tillhör den egna 
gruppen. Anton G (avsnitt 3.10) berättar t.ex. att han faktiskt korrigerar sina 
föräldrar, något som kan tolkas som att han vill hålla avståndet mellan ”vi” 
(ungdomarna) och ”dom” (de vuxna). Själv motiverar han det med att föräld-
rarna inte har vanan inne att skriva på dialekt och därför inte är så duktiga 
på att stava på dialekt. 

Språket är en viktig del av en individs identitet. Det låter oss identifiera 
oss med andra och ger oss en grupptillhörighet, en social identitet. Denna 
tillhörighet är dock inte konstant. Beroende på situation ser också vår identi-
tet olika ut och vi tar hela tiden nya beslut om vem vi vill eller inte vill identi-
fiera oss med. Det är dock inte så att vi är vårt språk, dvs. språket är viktigt 
för identiteten men det är inte nödvändigtvis den bärande delen av vårt iden-
titetsskapande och förlusten av ett språk innebär inte nödvändigtvis att man 
också förlorar sin identitet. Åse Mette Johansen ger exempel på detta i sin 
undersökning om språkbyte i Manndalen (2009) där en del samer p.g.a. av 
assimileringen inte kan tala samiska men ändå identifierar sig som samer. 
Samma fenomen framhålls av Andrée Tabouret-Keller som i en undersök-
ning konstaterar att en del franska ungdomar med arabiska immigrantför-
äldrar har en arabisk identitet trots att de själva inte talar arabiska och att 
det arabiska språket fungerar som ”a reference of identity […] but it is an 
ideal reference, bordering on myth. As one youth expresses it: ’My language 
is Arabic but I don’t speak it’” (citerat efter Omdal 1994:50).  

Det faktum att ungdomarna som det tycks på helt eget initiativ har börjat 
skriva på dialekt betyder inte enbart att dialektens ställning är stark utan 
också att dialekten är en viktig identitetsmarkör för dem, så stark att de väl-
jer att befästa detta på fler sätt än enbart i tal. (Se avsnitt 1.3.2 och 2.2.2.) I 
detta fall innebär identifikationen att ungdomsgruppen vänder sig in mot sig 
själv och att ungdomarna genom den skrivna dialekten visar att de är ett ”vi”, 
en egen grupp som skiljer sig från de andra, ”dom”. På detta sätt kan identi-
fikationen med den egna gruppen, den sociala identiteten, vara dubbel; dels 
vill man visa vem man känner gemenskap med och vem man vill identifiera 
sig med, dels vill man kanske markera att man tar avstånd ifrån vissa andra 
grupper. För informanterna i min undersökning signalerar skrivandet på 
dialekt att de är en grupp som dels talar och skriver dialekt, dels är ungdo-
mar.  

Vilka som är ”vi” och vilka som är ”dom” beror alltså på situationen. Som 
dialekttalande ungdom från Närpes kan det t.ex. bli aktuellt att identifiera 
sig med gruppen dialekttalare (både ungdomar och vuxna) för att markera 



 

201 

avstånd till gruppen icke-dialekttalare eller att välja att tillhöra gruppen 
ungdomar i motsats till vuxna. Möter man någon som kommer från en an-
nan ort i Österbotten kanske man väljer att identifiera sig som närpesbo 
medan man om man möter en nylänning identifierar sig som österbottning 
eller i mötet med en finskspråkig som svenskspråkig. I mötet med svensk-
språkiga från Sverige blir man finlandssvensk och när man träffar andra med 
svenska som modersmål i ett land med ett helt annat språk blir man helt 
enkelt svenskspråkig. Alla dessa identiteter finns och är lika sanna, de är 
bara av olika innebörd i olika situationer. 

I ljuset av detta, att det oftast finns ett ”vi” och ett ”dom”, kan man även se 
skrivandet på dialekt bland ungdomarna som något som från början var ett 
slags subkultur, där ungdomarna markerade avståndet till de vuxna. Att 
skriva på dialekt förknippades med ungdomar och med att vara ung. Detta 
fick dock inte ungdomarna ha för sig själva särskilt länge, de vuxna tog till 
sig skrivandet på dialekt, kanske för att de precis som ungdomarna ser detta 
som självklart – det man talar vill man också skriva – , kanske för att de ville 
närma sig ungdomarna genom att följa deras initiativ. Ett exempel på att 
ungdomarna är ”vi” och ser på föräldragenerationen som ”dom” är att flera 
av ungdomarna, trots att föräldrarna har pratat dialekten längre, inte känner 
förtroende för att de förstår skriven dialekt och därför väljer att skriva till 
dem på standardsvenska. Situationen är densamma när det gäller far- och 
morföräldrar, som ungdomarna menar inte är vana vid att få post skriven på 
dialekt.  

5.1.3 Dialekt och lokal identitet 
I sin undersökning om lokal identitet och talspråksutveckling använder Mar-
tin Skjekkeland (Skjekkeland 2009, jfr 2011) begreppen homo domesticus 
(lat. domesticus ’hörande till hus och hem, huslig’) och homo dynamicus 
(bildning till grek. dýnamis ’kraft’). Det förra avser personer som är hemkära 
och känner stark anknytning till orten medan det senare avser personer som 
är utåtriktade och som gärna flyttar från orten till en annan miljö. Dessa 
båda personlighetstyper eller förhållningssätt påverkar också språket. De 
individer som ingår i gruppen homo domesticus umgås med vänner som 
kommer från samma ort, visar en uppskattning för att de fått möjlighet att 
växa upp på orten, känner sig stolta över sin hembygd och vill gärna bosätta 
sig där och utbildar sig ofta till sådana yrken som gör att de kan få jobb på 
hemorten. De ser positivt på sin egen dialekt och tycker att det är viktigt att 
bibehålla den som den är. Den andra gruppen, homo dynamicus, består av 
individer som gärna söker sig utanför hemorten och ofta reser utomlands. 
Istället för att slå sig ner på hemorten vill de gärna ut och se sig om i världen, 
och att bo nära sin familj prioriteras inte lika högt som bland dem som till-
hör gruppen homo domesticus. Synen på den egna dialekten är heller inte 
lika positiv i denna grupp, inte heller tycker de att det är viktigt att bevara 
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den som den är, tvärtom anpassar de den efter behov. Jämför man de båda 
grupperna (i åldersgruppen 19–28 år) i Skjekkelands undersökning kan man 
se att ca 58 % av homo domesticus använder traditionella språkformer me-
dan motsvarande siffra för homo dynamicus endast är 37 %. 

Lisa Eriksson har inom ramen för sitt ännu oavslutade avhandlingsarbete 
i nordiska språk om de språkliga attityderna hos en grupp Piteåungdomar, 
en studie som bara till vissa delar avrapporterats (bl.a. i Eriksson 2005), 
kommit fram till jämförbara resultat. Hon ser i sitt material tre kategorier 
ungdomar som hon benämner anhängare, anpassare och avståndstagare. 
Anhängarna är generellt positiva till dialekter, både den egna och andra, 
eftersom de tycker att de är ett kulturarv som är viktigt för deras egen identi-
tet. Dialekten innebär trygghet och en gemenskap med andra som talar 
samma dialekt och den kan också vara nyckeln till en gemenskap. Den ty-
piska anhängaren är en pojke på yrkesförberedande program. Anpassarna 
utgör den största gruppen. De känner sig kluvna till dialekten och använd-
ningen av den och anpassar således sitt språk till att bli mer eller mindre 
dialektalt beroende på vem de samtalar med. Som anpassare tycker man att 
det kan vara pinsamt och ”bonnigt” att tala dialekt och därför slätar man ut 
och tonar ner dialekten i vissa situationer. Den här gruppen består av både 
flickor och pojkar, men flickorna anpassar sig just för att inte verka ”bon-
niga” och dumma medan pojkarna anpassar sig för att underlätta förståel-
sen. Avståndstagarna slutligen är de ungdomar som tar avstånd ifrån dialek-
ten eftersom den inte representerar något man strävar efter. Istället för att 
förknippa den med trygghet och gemenskap ser dessa ungdomar den som 
tradition i negativ bemärkelse, något som stannat av och inte tar sig framåt. 
De här ungdomarna känner ingen lust att bli kvar på hemorten utan vill 
flytta efter att de avslutat sina gymnasiestudier. (Se även avsnitt 2.1.1.) 

Om man använder Erikssons begrepp finns det i mitt material både an-
hängare och anpassare (se 3.1). En del av eleverna i min undersökning anser 
sig vara i sin fulla rätt att skriva på dialekt eftersom dialekten är deras mo-
dersmål och så sammankopplad med deras identitet att de inte går att skilja 
åt. De skriver på dialekt för att de vill och för att de ser det som en förmån 
och ett privilegium att kunna nyttja denna möjlighet till att inte bara tala 
utan också skriva på modersmålet. En del av eleverna talar inte så ihärdigt 
om dialekten och dialektskrivandet som betydelsefullt för deras identitet, 
istället skriver de mer oreflekterat och i flera fall helt enkelt för att vännerna 
gör det. Det finns däremot – och detta är viktigt att understryka – inte någon 
bland mina informanter som klart och tydligt tar avstånd ifrån dialekten. 
Anhängarna kan sägas motsvara de informanter som tycker att det är deras 
rätt att skriva på sitt eget modersmål och som anser att språket och identite-
ten är starkt knutna till varandra. Anpassarna är de som gärna skriver på 
dialekt, men som kanske mest gör det för att kamraterna gör det och inte, 
åtminstone inte klart uttryckt, ser någon stor betydelse i det. Några av-
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ståndstagare finns som sagt däremot inte i mitt material. En del av mina 
informanter berättar i intervjuerna att de planerar att flytta från orten för att 
studera men att de ändå inte kommer att överge dialekten. Flera av dem 
nämner att dialekten är ”hemma” och att den är en stor del av deras identi-
tet. Alexandra G sammanfattar det med att säga ”Pratar jag dialekt är det 
helt igenom jag” (intervju med Alexandra G). Ungdomarna i min undersök-
ning har alltså generellt en positiv inställning till sin dialekt, den represente-
rar något tryggt och hemtamt, är en del av deras identitet som inte bara kan 
väljas bort. 

En av mina ursprungliga hypoteser var att jag skulle kunna se skillnader 
mellan grupperna från de två olika skolorna och skillnader mellan könen. 
Man kan dock inte se några skillnader vare sig mellan de olika skolorna eller 
mellan flickorna och pojkarna utan gruppen synes vara påtagligt homogen. 
Dessa iakttagelser äger sitt intresse, inte minst i ljuset av Lisa Erikssons 
undersökningar. I Eva Sundgrens undersökning av språksituationen i 
Eskilstuna samt Anna Gunnarsdotter Grönbergs undersökning om ungdo-
mar i Alingsås (se avsnitt 4.2) kunde könsrelaterade skillnader iakttas, vilket 
kunde ge samma förväntningar också på resultatet i min undersökning. 
Detta visade sig alltså inte stämma och skall naturligtvis noteras som ett 
resultat. 

5.1.4 Att skriva på modersmålet 
Flera av informanterna motiverar alltså sitt skrivande på dialekt med att 
dialekten är deras modersmål och att skrivande på dialekt därmed är en 
självklarhet (avsnitt 3.1). Ungdomarna i min studie kan sägas ha känslo-
mässiga och identitetsrelaterade skäl för att välja att skriva på dialekt. Några 
av dem menar att de har lättare att uttrycka sig och hitta de rätta orden om 
de skriver på dialekt än om de skriver på standardsvenska. Att skriva på dia-
lekt innebär att avståndet från tanke till skrift blir kortare eftersom ungdo-
marna säger sig slippa att först översätta det de vill säga eller skriva till stan-
dardsvenska. Ett ord som ofta återkommer i denna diskussion är naturligt. 
Det känns naturligt att skriva på dialekt, eftersom det är det egna språket 
och det är också det språk som ungdomarna nyttjar sinsemellan. 

Det är dock inte bara att dialekten är modersmålet som motiverar ungdo-
marna till att skriva på dialekt. En grupp pekar istället på de praktiska förde-
larna. Att skriva på dialekt är enkelt och snabbt eftersom avsaknaden av 
gemensamma konventioner för stavning tillåter var och en att skapa sina 
egna konventioner, vilket i sin tur resulterat i att toleransnivån för variation-
er i ortografin är hög (se avsnitt 3.8.1). Trots detta menar flera av informan-
terna att de väljer att skriva på standardsvenska om det gäller en längre text, 
t.ex. ett längre e-postmeddelande, vilket naturligtvis känns motsägelsefullt – 
om det går snabbare att skriva på dialekt borde man rimligtvis välja dialekt 
speciellt när det gäller längre texter. Om man dock betänker att längre texter 
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ofta är av större vikt, med ett allvarligare och mer seriöst innehåll, blir valet 
av standardsvenska framför dialekt mer logiskt. Dialekten är förbehållen det 
vardagliga, medan standardsvenskan används i mer formella skrivsituation-
er. Skriftpraktiken kan vara densamma men valet av språkvarietet varierar 
med syfte, innehåll och längd. 

Eftersom det inte, som när man skriver på standardsvenska, finns några 
gemensamma konventioner eller normer gällande stavningen på dialekt är 
det upp till varje skribent att själv avgöra hur varje ljud bäst återges ortogra-
fiskt och det kan heller aldrig bli fel (om man bortser från rena feltryckning-
ar på tangenterna) (se 3.8.1). Stavningen varierar därför mycket, både mel-
lan individer och hos en och samma individ, vilket dock inte uppfattas som 
något större problem av informanterna. Avsaknaden av gemensamma kon-
ventioner uppfattas inte som något problem, vilket gör att det inte heller 
finns något behov av att skapa några. Huvudsaken är att kommunikationen 
fungerar, med eller utan gemensamma konventioner. Detta kan jämföras 
med Vandenbussches undersökning av en grupp belgiska 1800-talsskrivare 
och deras ointresse av att skapa skriftnormer (se 5.3.1 nedan). 

Alla informanter anger inte några särskilda skäl för att skriva på dialekt, 
en handfull (5 informanter) gör det mer oreflekterat, dvs. de gör det ”för att 
alla andra gör det”, vilket innebär att det är ett förväntat beteende, eller för 
att de en gång tog ett mer eller mindre medvetet beslut att börja och numera 
gör det av gammal vana utan att tänka särskilt mycket på varför de fortsätter 
(se avsnitt 3.1). 

Andra anledningar till att skriva på dialekt som nämns är att kompisarna 
förstår när man skriver på dialekt, att det är roligt, att man känner en ge-
menskap och en samhörighet (se 3.1). Dialekten associeras alltså med posi-
tiva egenskaper hos informanterna, den fungerar som ett kitt som håller ihop 
gruppen och ger deltagarna en gemensam identitet. 

Wiik och Östman (1983: 194ff.) argumenterar för att alla bör ges möjlighet 
att skriva på sitt modersmål. De diskuterar skapandet av ett skriftsystem 
utifrån tre olika principer, varav den tredje, identitetsprincipen, gör gällande 
att det måste vara användarna själva som skapar sig ett skriftsystem för att 
de ska kunna identifiera sig med det och kunna göra det till sitt eget. Detta 
gemensamma skriftsystem bidrar till att användarna identifierar sig som 
grupp. 

5.2 Manifestationen – olika skriftpraktiker på dialekt 
och/eller standardsvenska 

5.2.1 Tradition av skrivande 
Sedan tidigare finns en tradition av skrivande på dialekt i Österbotten (se 
avsnitt 2.2.5). En av de första författarna som skrev uteslutande på dialekt 
var A. J. Nygren från Kvevlax, Österbotten. 1889 kom hans samling Byy-
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rallor. Humoristiska historier på österbottniskt bygdemål, vilken senare 
följdes av Byyrallor II (1890) och III (1892). Nygren var helt självlärd och 
hans motto var ”skriv som du hör” och således följde han inte heller några av 
standardsvenskans ortografiregler. 

En annan uppmärksammad författare som skrivit på dialekt är Lars 
Huldén, med rötterna i Munsala, som 1977 gav ut diktsamlingen Heim/Hem, 
som är skriven på Munsaladialekt och standardsvenska. År 2010 kom dikt-
samlingen To å ja, vi boåda. Du och jag, vi båda. Han har också översatt 
julevangeliet till Munsaladialekt. 

Det som förr främst skrevs på Närpesdialekt var texter av typen ”kandar-
jor och drajiljor” men bland mina informanter och dagens unga är detta 
knappast något som är särskilt känt. På 1980-talet kom den första vågen av 
dialektrock med främst Lasse Eriksson och Anders Teir i spetsen. De musik-
kassetter som då gavs ut följdes av ett litet häfte innehållande texterna, vilket 
på den tiden också skapade en debatt om stavningen i texterna var rätt eller 
fel. 

Eriksson och Teir kan sägas ha banat väg för dagens dialektskrivande 
rockband inom musiklivet i Närpes. Mest känt, inte bara i Österbotten utan 
också i hela Svenskfinland, är bandet 1G3B som sjunger all sin musik på 
dialekt och som i det närmast har kultförklarats av sina fans. Bandet har en 
hemsida (www.1g3b.com) där allt material, såväl musik som texter, frikostigt 
delas ut helt gratis. 1G3B:s texter har dock inte gett upphov till några dis-
kussioner gällande stavningen, fansen verkar vara mer toleranta och anse 
stavningen vara av mindre betydelse nu än tidigare. Denna tolerans återfinns 
också hos ungdomarna i min undersökning gällande deras eget skrivande på 
dialekt, som kan variera både mellan och inom individer. I och med att dia-
lektskrivandet har blivit så vanligt och alla själva fått prova på och se hur 
svårt det kan vara har kanske toleransnivån höjts, det är helt enkelt inte av 
vikt exakt hur man skriver, det viktiga är att läsaren förstår. 

Jan-Ola Östman som bl.a. undersöker hur dialekter och dialektala särdrag 
återges i sångtexter (Östman 2011), har kunnat se att dialektrocken på 1980-
talet var ute efter det genuina och exotiska. Man ville visa på hur annorlunda 
dialekten var, och i många fall användes dialekten också till att göra narr av 
dess talare. I det stadium som dialektskrivandet befinner sig på idag används 
dialekten igen på ett sådant sätt att man vill försöka vara så ljudtrogen som 
möjligt. Men istället för att söka framhäva det exotiska visar man att dialek-
ten är ett fullgott uttryckssätt som också speglar talarnas förbättrade språk-
liga självkänsla. 

Ungefär hälften av ungdomarna i min studie säger i intervjuerna sig blivit 
bekanta med skrivande på dialekt i offentliga sammanhang innan de själva 
började skriva på dialekt, främst genom lokaltidningen Syd-Österbottens 
dialektbilaga som tidigare utkom en eller ett par gånger per år. 
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5.2.2 Teknologin ger nya möjligheter 
Det nya skrivandet, som befinner sig någonstans mellan tal och skrift och 
som till sin karaktär är dialogiskt, spontant, ofta flyktigt och obundet till tid 
och rum, förekommer i de nya digitala medierna e-post, sms, chat osv. Det 
mest utmärkande är just att detta skrivande inte är tal men det är heller inte 
enbart skrift. En del forskare, som t.ex. Eija-Liisa Kasesniemi (2003) som 
forskat om unga och den nya kommunikationskulturen, väljer att kalla det 
nya skrivandet för ”written speech”. Olle Josephson är dock härvidlag av 
annan mening. Han menar att vi istället för att tala om skrivet tal eller tal i 
skriftspråksform ska se det som att talet och skriften har fått nya former med 
nya förutsättningar, former som de nya medierna har ”triggat” fram och som 
också språket anpassar sig till (Josephson 2004:107).  

Det finns även forskning som visar att denna typ av skrivande faktiskt lig-
ger närmare tal än skrift (Gärdenfors & Holsanova 2008:39). Många av de 
särdrag som återfinns i t.ex. sms och chatt är nämligen mer typiska för tal än 
för skrift. Dessutom förstärks den talspråkliga karaktären genom att delta-
garna kompenserar på olika sätt för mediets begränsningar. I dessa medier 
är kraven ofta att det ska gå fort, vilket resulterar i att vi sänker ambitioner-
na vad gäller t.ex. stavning. Snabbhet prioriteras högre än korrekthet när 
tiden för att planera är mycket kort eller i vissa fall obefintlig, vilket också 
gör användarna mer toleranta (Gärdenfors & Holsanova 2008:40). 

Att detta skrivande ligger så nära talet och i princip är tal i skrift kan för-
klara informanternas initiativ att skriva på dialekt och skapa ett eget skrift-
språk (se 3.1). Det är utifrån detta perspektiv heller ingen tillfällighet att de 
flesta av informanterna nämner att de började skriva på dialekt när de fick 
sin första egna mobiltelefon. Mediet, mobiltelefonen, har alltså haft stor del i 
att locka fram detta skrivande hos informanterna. Det är möjligt att viljan 
och önskan att skriva på dialekt funnits tidigare men att rätt medium och 
rätt tillfälle saknats.  

Skriftpraktiken sms är till sin karaktär som en dialog i skriven form mel-
lan två personer. De flesta sms besvaras av mottagaren, och i många fall går 
”skrivturen” ett varv till. Just detta med dialogformen som kanske mer än 
något annat understryker att det handlar om ett samtal, om än i skrift, bör 
vara en god anledning till att informanterna känner att det är naturligt att 
överföra den talade dialekten till skrift (se 1.3.1).  

Intressant i sammanhanget är att informanterna mycket sällan använder 
T9 (kort för Text on 9 keys), den lagrade ordlista i mobilen som gör att tele-
fonen ”förutspår” vilket ord du tänker skriva utifrån antalet möjliga bok-
stavskombinationer av de knapptryck du gör. Trots att man faktiskt kan 
komplettera T9-ordlistan med egna ord framkommer i intervjuerna att det 
är mycket få informanter som väljer att göra detta. Arbetsinsatsen är helt 
enkelt för hög, vilket gör att informanterna istället väljer att knappa in varje 
ord bokstav för bokstav och detta visar också att ivern att skapa egna normer 
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och konventioner är låg. Informanterna är av undersökningen att döma inte 
intresserade av att skapa gemensamma normer eftersom kommunikationen 
fungerar så bra utan. De är heller inte intresserade av att skapa normer ef-
tersom det inte anses vara ett problem att stavningen för ett ord varierar från 
gång till annan (se avsnitt 3.8.1).  

5.2.3 Sms-skrivandet i relation till annat skrivande 
Som vi sett ovan är det inget nytt att skriva på dialekt (se även avsnitt 2.2.5). 
Det skrivande som ungdomarna i min undersökning ägnar sig åt skiljer sig 
dock från tidigare dialektskrivande i Närpes på en viktig punkt. Det tidigare 
skrivandet har mest haft till uppgift att bevara dialekten eller att på ett mer 
eller mindre humoristiskt sätt använda den i olika texter. Idag är skrivandet 
funktionellt, dvs. ungdomarna låter den skrivna dialekten bli en del av sin 
vardag, man skriver på dialekt därför att det betyder något och man har an-
vändning för det. 

När ungdomarna skriver på dialekt väljer de att göra det i vissa skriftprak-
tiker (se kap. 3). I en del deltar de så gott som alltid på dialekt medan de i 
andra gör det ibland. Det finns också en skriftpraktik där ungdomarna aldrig 
deltar skriftligt på dialekt, nämligen skoluppgifter (se 3.7). I övriga skrift-
praktiker är dock skalan glidande och var och en tar själv beslut om när det 
passar och inte passar att delta skriftligt på dialekt. Av de skriftpraktiker som 
finns med i min undersökning är det vanligast att delta på dialekt i elektro-
niska medier, dvs. i sms samt chatt och e-post (se avsnitt 3.3). I dessa skrift-
praktiker uppstår alltid en dialog eller åtminstone förväntar man sig att man 
ska få ett svar. Handskrivna lappar (se 3.4) i olika former (till sig själv, till 
föräldrar och kompisar samt inköpslistor) är också skriftpraktiker där ung-
domarna deltar på dialekt men deltagandet i dessa skriftpraktiker är långt 
mindre frekvent i jämförelse med de elektroniska medierna, både vad avser 
hur många som deltar på dialekt och hur många av informanterna som över 
huvud taget deltar i dessa skriftpraktiker. På ännu en nivå lägre finner vi 
skriftpraktikerna vykort och brev (se 3.5) där få deltar och ännu färre deltar 
på dialekt. Skriftpraktiken dagbok (se 3.6) har få deltagare bland informan-
terna och få deltar på dialekt.  

Den enda skriftpraktik där alla informanter tar tydligt avstånd från skri-
vande på dialekt är inlämningsuppgifter i skolan (se avsnitt 3.7). Här finns 
alltså en tydligt markerad gräns. Skola och skriven dialekt hör helt enkelt 
inte ihop enligt informanterna. Endast en av eleverna anser att skriven dia-
lekt i skolan kan accepteras, men då avser han att skriva t.ex. anteckningar 
på dialekt, dvs. något som inte ska lämnas in till läraren.  

Sms är en skriftpraktik som kan beskrivas som vardagligt skrivande (se 
avsnitt 1.3.1). Detta skrivande är enligt Barton & Hamilton (1998:253) inte 
styrt eller reglerat av någon formell instans och därför är det också ofta in-
novativt. Som en konsekvens av att det inte styrs växer det fram hos använ-
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darna själva som skapar egna normer och konventioner, man lär sig prak-
tiskt genom sitt skrivande. Det vardagliga skrivandet låter användarna vara 
kreativa och uppfinningsrika och låter också fler komma till tals. Att det inte 
finns några regler som styr dessa skriftpraktiker uppifrån betyder dock inte 
att de är regellösa. Påverkan kommer istället från andra på samma nivå 
(Barton & Hamilton 1998:252f.). Detta kan man iaktta i mitt material. Ung-
domarna bildar sin egen uppfattning om hur man ska göra, de är kreativa i 
sin stavning, de lär sig genom att pröva sig fram, och de varianter som accep-
teras av andra lever vidare och fortsätter användas. De flesta av ungdomarna 
menar att alla stavar efter eget tycke, men några nämner också i intervjuerna 
att de och deras kompisar, den närmaste vänkretsen, skriver ganska lika 
eftersom de har anpassat sig till varandra (se avsnitt 3.8.1–3.8.2). 

5.2.4 Dialekt eller standardsvenska 
Varje gång informanterna ska skicka ett sms måste de ta ställning till om de 
ska skriva på dialekt eller på standardsvenska. Detta val är ibland självklart 
dialekt, ibland självklart standardsvenska, men i vissa fall är valet svårare. 
Valet kan påverkas av olika faktorer, den främsta är mottagaren (se 3.8.2). 
Oftast rättar sig sändaren efter mottagarens språk eller preferenser, dvs. 
ackommodation sker. 

Ackommodation kan vara antingen konvergent – man anpassar sig och vi-
sar sitt gillande – eller divergent – man låter bli att anpassa sig och visar 
därmed sitt ogillande (se avsnitt 1.3.3) (Giles 1994:12–13, jfr Helgander 
1996:43). Denna anpassning kan ske i olika grad och i de fall man anpassar 
sig är ackommodationen antingen symmetrisk eller asymmetrisk beroende 
på hur mycket deltagarna anpassar sig till varandra. I min undersökning 
handlar ackommodationen främst om att ungdomarna anpassar språket och 
valet av språkvarietet till mottagaren, en anpassning som är konvergen – 
man är välvilligt inställd till mottagaren – men också asymmetrisk eftersom 
informanterna anpassar sitt val av varietet efter mottagaren. Om mottagaren 
inte kan dialekt, eller i vissa fall kan men inte skriver dialekt, väljer avsända-
ren att skriva på standardsvenska. Man kan också se ackommodationen som 
assymetrisk p.g.a. att informanterna skriver dialekt så att säga ”efter eget 
huvud” och inte bryr sig så mycket om andras eventuella normer och kon-
ventioner. 

Den faktor som i min studie alltså visat sig ha störst betydelse vid valet av 
dialekt/standardsvenska är mottagaren (se avsnitt 3.8.2). Om mottagaren 
själv talar (och skriver) dialekt väljer ungdomarna att skriva på dialekt. Om 
mottagaren istället inte kan dialekt blir valet självklart standardsvenska. De 
svåraste situationerna uppstår när avsändaren inte känner mottagaren till-
räckligt väl för att veta om han/hon ska välja dialekt eller standardsvenska. 
Om avsändaren är osäker tar han dock oftast det säkra före det osäkra och 
väljer att skriva sitt sms på standardsvenska. Några av ungdomarna säger att 
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de ibland, dock ytterst sällan, chansar och skriver dialekt men att de snabbt 
växlar till standardsvenska ifall det visar sig att mottagaren inte kan dialekt. 
Det är dock sällan dessa situationer uppstår. Sms, chatt och e-post är i de 
flesta fall skriftpraktiker där man deltar tillsammans med någon man redan 
känner och då man således redan från början vet ifall det är acceptabelt att 
skriva på dialekt.  

Det är dock inte enbart mottagaren som påverkar ungdomarnas val av 
språkvarietet. Faktorer såsom ämne, längd på meddelandet och tidstillgång 
spelar också roll. I längre meddelanden, som t.ex. e-post och brev, väljer de 
flesta oftast att skriva på standardsvenska trots att många ger uttryck för att 
det är enklare och snabbare att skriva på dialekt vilket följaktligen borde 
innebära att dialekten vore att föredra. En del anser att det blir jobbigt att 
skriva längre texter på dialekt och väljer därför standardsvenska, medan 
andra motiverar valet av standardsvenska med att det är lättare att förstå för 
den som ska läsa meddelandet. Också när ämnet är av allvarlig och mer se-
riös karaktär väljer informanterna standardsvenska, medan vardagliga äm-
nen avhandlas på dialekt (se 3.8.2 samt 5.1.4 ovan). 

5.3 Den ortografiska återgivningen i relation till eventuella 
normer och konventioner 

5.3.1 Ungdomarnas syn på det egna skrivandet 
Avsaknaden av stavningsregler, normer och konventioner för dialekten in-
nebär att varje informant själv måste ta ansvar för hur stavningen ska se ut 
när man skriver på dialekt. Följden av detta blir att stavningen också kan se 
mycket olika ut, både interindividuellt, dvs. mellan olika informanter, och 
intraindividuellt, dvs. hos en och samma informant. Ett ord kan alltså stavas 
olika från gång till gång, men stavningen kan också variera inom ett och 
samma meddelande (se 3.8.1.1). Ett exempel på detta ser vi hos Alexandra G 
(sms nr 188): ”Kva sag et at et sku jier åp lödhajin? Ja tänkt om et sku kom 
mie å shid... Mamm,jag å friiarin tänkt far froån myönin så at vi foår skid i 
solen na å”, ’Vad sa du att du skulle göra på lördag? Jag tänkte om du skulle 
komma med och åka skidor… Mamma, jag och pojkvännen tänkte fara från 
morgonen så att vi får åka skidor i solen också’.  

Ungdomarna i denna undersökning kan delas in i två större grupper (se 
avsnitt 3.8.1). En grupp säger sig följa mottot ”skriv som det låter”. Denna 
grupp eftersträvar en stavning som är så ljudnära som möjligt och som åter-
ger dialektens uttal så väl som möjligt och har här getts benämningen ljud-
skrivarna. Att skriva som det låter är dock inte så enkelt att genomföra. Den 
andra gruppen menar istället att stavningen är av underordnad betydelse 
eftersom det inte finns några regler och den heller inte spelar någon större 
roll för förståelsen och kommunikationen. Denna grupp säger sig istället 
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följa devisen ”det blir som det blir” och har i undersökningen fått benäm-
ningen de regellösa.  

Båda grupperna är medvetna om att det inte finns några regler men ljud-
skrivarna försöker skapa sig regler genom att utgå ifrån den talade dialekten 
medan de regellösa helt enkelt inte bekymrar sig så mycket om att stavning-
en ska bli lika från gång till gång (3.8.1, 3.8.1.1). En del informanter väljer 
också att följa den normerade standardstavningen, t.ex. när det blir för stor 
utmaning att ”skriva som det låter” eftersom dialektdragen inte har någon 
direkt motsvarighet i ortografin.  

Informanterna ser dock inte bara problem med avsaknaden av regler: att 
det inte finns några regler innebär självfallet också att man inte kan göra fel. 
Var och en följer sin egen väg vad gäller stavningen. Detta innebär som 
nämnts ovan att stavningen blir mycket varierande, vilket dock mycket säl-
lan upplevs som ett problem av informanterna. Detta förhållningssätt kan 
jämföras med Wim Vandenbussches undersökning (2007) av skriftspråket 
hos en grupp belgiska skrivare på 1800-talet som tidigare (avsnitt 1.3.1, jfr 
även 5.1.4) berörts. Dessa skrivare anpassade sig heller inte efter några spe-
cifika stavningsregler eller normer utan variationen var stor. De gjorde sig 
heller inga ansträngningar att skapa några normer, kommunikationen fun-
gerade problemfritt i alla fall. Varje grafem hade dock en uppsättning möj-
liga allografer som accepterades av alla skrivare. Hur många av dessa man 
ville använda var upp till en själv (Vandenbussche 2007:280ff.). På ett gene-
rellt plan påminner detta också om de iakttagelser man kan göra beträffande 
den ortografiska variationen i 1600-talets privata skrivande, där på en     
aggregerad nivå variationen är betydande men där varje skrivare självfallet 
inte använder sig av alla olika varianter – varje individuell skrivare uppvisar 
en begränsad ortografisk variation i sitt skrivande, och hur många och vilka 
allografer man väljer är upp till var och en (Hellström 2008:64ff. med hän-
visningar). 

Några få informanter i min studie menar att det inte finns några problem 
alls vad gäller stavningen (se 3.8.1), medan en del av informanterna under-
stryker att det visst finns problem med att det inte finns några gemensamma 
stavningsregler. De största problemen uppstår när man försöker hitta en 
tillräckligt entydig stavning för att återge dialekten ortografiskt, medan 
andra menar att förhållandet att alla följer sina egna regler ökar risken för 
missförstånd. 

5.3.2 Gemensamma konventioner och normer 
Några egentliga gemensamma konventioner och normer vad gäller stavning-
en existerar som sagt inte bland ungdomarna (se avsnitt 3.8.1). Som vi sett 
ovan bryr sig en del av dem inte särskilt mycket om att över huvud taget 
skapa några konventioner, eftersom de inte anser det vara av betydelse att ha 
några, medan andra anstränger sig för att stavningen ska bli mer enhetlig. Få 
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bryr sig om hur andra stavar, däremot försöker en del vara så konsekventa 
som möjligt i sin egen stavning.  

En delförklaring till att informanterna inte lägger så mycket tid på att 
skapa konventioner och normer är just tiden, dvs. att mediet kräver att 
kommunikationen helst ska gå så snabbt som möjligt och därför inte medger 
att man sitter och funderar särskilt länge över stavningen. Att det går snabbt 
prioriteras högre än att stavningen blir så ljudnära som möjligt. I de fall där 
informanterna stöter på problem eller tvekar vad gäller ortografin har de 
alltid en möjlighet att antingen använda den konventionaliserade formen 
som finns i standardsvenska eller att skapa något eget. Vilket alternativ man 
väljer varierar från gång till annan. 

Intrycket är att ungdomarna i kanske lägre grad än förväntat lägger tid 
och möda på stavningen. ”De regellösa” har inställningen att stavningen inte 
är så viktig. ”Ljudskrivarna” eftersträvar att försöka skriva så ljudenligt som 
möjligt men inte heller de är villiga att lägga alltför stor möda på detta. Och 
om svårigheten blir för stor finns alltid möjligheten att använda den stan-
dardsvenska stavningen. I sitt skrivande möter informanterna problem som 
ska lösas, dvs. hur de på bästa och mest effektiva sätt ska överföra de olika 
dialektala ljuden till ortografin, och detta problemlösande präglas mycket av 
ett här-och-nu-tänkande. 

Flera av informanterna berättar att de ena gången väljer en viss stavning 
för att nästa gång välja en annan (3.8.1.1). Detta bekräftas också av sms-
materialet och ett exempel ser vi hos Mikaela V som i ett meddelande skriver 
<häjm> (271) och i ett annat istället skriver <häijm> (276). Avsaknaden av 
konventioner och normer gör att stavningen varierar såväl mellan informan-
ter som hos en och samma informant. Stavningen kan också variera dels 
mellan olika skrifthändelser, dels i en och samma skrifthändelse. Tillfället 
och tidstillgången, eller bristen på densamma, kan påverka avsändaren till 
att begrunda stavningen i större och mindre utsträckning.  

Några av informanterna berättar i intervjuerna att det faktiskt händer att 
de sneglar på hur någon annan skriver, dock inte särskilt ofta (se även 
3.8.1.1). Eftersom den generella inställningen är att behovet av gemensamma 
konventioner och normer inte är särskilt stort och man inte eftersträvar att 
komma till någon slags överenskommelse vad gäller stavningen och hur 
olika dialektdrag ska återges ortografiskt, prioriteras inte heller att försöka 
göra som andra gör. I intervjuerna framkommer också att det händer att 
ungdomarna övertar någon annans sätt att stava, dock är det endast ett litet 
fåtal som nämner detta. Istället skriver var och en så som han/hon, utifrån 
den givna situationen med de omständigheter som råder, anser vara bäst. Att 
göra sig förstådd, och att helst göra det snabbt, har högsta prioritet, vilket 
resulterat i att toleransen för variationsvidden i ortografin är stor. 
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5.4 Ortografiska dialektmarkörer – den ortografiska åter-
givningen i sms-materialet 
Undersökningens sms-material består av två olika delar: ett spontant och ett 
styrt sms-material. Det spontana sms-materialet består av sms som som är 
skrivna av informanterna och skickade till deras vänner och bekanta och 
därefter vidarebefordrats till mig. Det styrda sms-materialet består av ett 
påhittat sms som informanterna fått i uppgift att ”översätta” från standard-
svenska till dialekt, nämligen ”Vad gör du ikväll, är du hemma? Det händer 
mycket trevligt i Näsby! Ta bilen och skynda dig hit! Eller vill du kanske träf-
fas och hitta på nåt i helgen?”. 

Att skriva på dialekt, dvs. att återge dialekt ortografiskt, innebär att skri-
benten hela tiden ställs inför problemet hur han/hon på tydligaste och mest 
effektiva sätt ska lösa transkriberingen av talade ljud till skrift. Samtidigt 
som informanterna i intervjuerna uttalar att de gärna vill skriva som de talar, 
dvs. så ljudnära som möjligt, vill de inte göra det till vilket pris som helst. 
Sms är en sådan skrifthändelse som gärna ska gå så snabbt som möjligt, 
vilket troligtvis är en bidragande orsak till att många av informanterna inte 
vill lägga ner så mycket tid på att tänka på stavningen för ett ljud eller ett 
ord. Tidsåtgången spelar alltså en viktig roll, och om den blir för stor är ten-
densen att informanterna lätt tar till den stavning som redan finns och som 
de har tillgång till, dvs. den normerade standardstavningen.  

Vissa drag som upplevs som starka dialektala markörer manifesteras som 
framgår av kap. 4 i sms-skrivandet. En del av dem, som <kv>, <ld> och en 
del diftonger, är enkla att återge ortografiskt, andra som /sjtj/ är mer kom-
plicerade att återge, och för dem väljer man ofta standardnormsenlig stav-
ning. Det handlar uppenbarligen om språklig ekonomi. 

De dialektdrag som valts ut till undersökningen, diftongerna /äi/, /öi/, 
/ie/ samt /yö/ och konsonantförbindelserna /tj/, /sj/, /sjtj/, /kv/, /ld/ samt 
supradentalerna /rd/, /rn/, /rs/ och /rt/, presenteras i Tabell 19 i avsnitt 4.1. 
Dessa utgör karaktäristiska inslag i dialekten. De presenteras utifrån Ivars 
(1988). Andra dialektdrag hade också kunnat komma på fråga men valdes 
bort t.ex. för att de helt enkelt inte markeras ortografiskt. Ett sådant drag är 
tjockt /l/, som dock tangeras i avsnittet om /rd/. 

I kapitel 4 redovisas resultaten av genomgången av både det styrda och 
det spontana sms-materialet. Som vi sett markeras vissa dialektmarkörer i 
ortografin medan andra inte verkar viktiga för informanterna att realisera 
ortografiskt. Två av diftongerna, /äi/ (i t.ex. <säinan> ’senare’ och <väit> 
’vet) och /ie/ (i t.ex. <jieg> ’gick, <tier> ’där’ och <vieg> ’väg’), markeras 
flitigt, medan två andra, /öi/ och /yö/, inte markeras i samma utsträckning. 
En tänkbar anledning till denna fördelning är att /äi/ och /ie/ helt enkelt är 
mer frekvent förekommande än de två andra, vilket bekräftas av antalet be-
läggen för resp. diftong i sms-materialet (se avsnitt 4.3.1–4.3.4). En annan 
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förklaring kan vara att en del diftonger betraktas som tydligare dialektmar-
körer än andra och därför återges oftare.  

Konsonantförbindelsen /tj/ (se 4.4.1) vill informanterna uppenbarligen 
gärna framhäva i ortografin, men den är också ett av de dialektdrag som är 
svårt att återge ortografiskt. Stavningsvarianterna <tj> och <tch>, som i 
<hitje> och <hitche> ’det här’, är vanligast, men variationen är stor och flera 
andra varianter förekommer, bl.a. <ch> och <k>.  

Precis som /tj/ är också /sj/ ett svårt ljud att återge ortografiskt, men här 
finns även i standardsvenskan en variation i ortografin vilket gör att ungdo-
marna kan nyttja standardsvenskans stavning och på så vis förenkla reali-
seringen i ortografin, t.ex. stavningsvarianterna <sk> (<maskin>), <sj> 
(<sjölv> ’själv’) och <sch> (<schen> ’här’) (se 4.4.2). Det råder emellertid 
ingen konsensus bland informanterna om hur /sj/-ljudet ska stavas men det 
är ett ljud som informanterna tydligen anser vara viktigt att manifestera i 
skrift. 

Manifestationen av konsonantförbindelsen /sjtj/ är svårtolkad vad gäller 
informanternas önskan att använda den som en stark dialektmarkör som bör 
återges i ortografin (se 4.4.3). I det här fallet tycks det vara så att informan-
terna inte bestämt sig hur ljudförbindelsen ska manifesteras ortografiskt. 
Konsonantförbindelsen /sjtj/ motsvaras i standardnormsenlig stavning av 
<sk-> före främre vokal samt av <skj-> och <stj->, vilka i samtliga fall utta-
las som sje-ljud i standardsvenska. Dialekten har istället ett uttal med ett /sj/ 
följt av /tj/. Eftersom ingen av stavningsvarianterna som förekommer i sms-
materialet markerar både /sj/ och /tj/ kunde man kanske tro att /sjtj/ är en 
dialektmarkör som informanterna inte anser vara viktig. Att <stj> är den 
näst vanligaste stavningsvarianten tolkar jag dock som en indikation på att 
draget är viktigt men att informanterna ännu inte har bestämt sig för hur det 
ska manifesteras ortografiskt. Att informanterna inte bara väljer den enk-
laste lösningen på problemet, dvs. att använda motsvarande standard-
normsenliga stavning, är en indikation på att de tycker att konsonantförbin-
delsen är viktig att manifestera. Stavning med <sk> (t.ex. i <skeck> ’skicka’) 
är vanligast följd av <stj> (t.ex. i <stjillnan> ’skillnad’), men i övrigt finns 
fortfarande stor variation (se även avsnitt 4.4.3). 

Dialektens /kv-/ (avsnitt 4.4.4) är ett starkt särdrag i dialekten. Detta ål-
derdomliga drag förekommer emellertid inte i dialekten i alla byar i kommu-
nen och det standardsvenska uttalet med initialt /v/ vinner mark hos de 
yngre informanterna, något som redan Ivars kunde se i sin undersökning 
1988. Det är alltså två olika stavningsvarianter som förekommer, dvs. <kv> 
– som i <kvann> ’var’ och <kvartåt> ’vart’ – och <v> – som i <vann> ’var’ –, 
och det bör vara det konkreta uttalet hos respektive informant som återges 
ortografiskt. 

Konsonantkombinationen /ld/ (i motsats till standardsvenskans /ll/) är 
en stark dialektmarkör som också återges i ortografin i t.ex. orden <halder> 
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’håller’, <heldär> ’heller’ och <hold> ’höll’. Denna kombination är också 
enkel att återge i skrift (se 4.4.5). 

Retroflexerna (avsnitt 4.4.6), t.ex. <färdi> ’färdig’, <huörd> ’hörde’, 
<kvart> ’vart’ och <siekärt> ’säkert’, realiseras i de flesta fall med motsva-
rande standardstavning. Detta tyder på att de antingen inte är så starka dia-
lektmarkörer, eller att informanterna helt enkelt inte hittat någon lösning 
vad gäller ortografin och därför väljer det alternativ som redan finns, dvs. 
den normerade standardstavningen. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vilka dialektmarkörer som 
nyttjas för att visa att man skriver dialekt och vilka som inte gör det inte 
alltid är lätt att förstå. Två av diftongerna markeras men inte två andra, vilka 
rimligtvis borde vara lika enkla att återge ortografiskt. En del dialektmarkö-
rer som t.ex. /kv/ och /ld/ markeras nästan alltid, förutsatt att informanter-
na också använder dem i tal, medan retroflexerna oftast ges stan-
dardnormsenlig stavning. Konsonantkombinationerna /tj/, /sj/ och /sjtj/ 
verkar vara viktiga att markera men svåra att finna en bra ortografisk åter-
givning för.  

5.5 Förändringar och tendenser  
Vid tidpunkten för undersökningen (våren 2006) gick ungdomarna i min 
undersökning fortfarande i skola på hemorten och talade dialekt varje dag. 
Den skrivna dialekten var också mycket närvarande i deras vardag. Då visste 
de inte om de skulle fortsätta skriva på dialekt, men idag fem år senare har vi 
åtminstone delvis svaret på den frågan.  

För fem år sedan trodde många av ungdomarna att de skulle fortsätta 
skriva på dialekt om de stannade i kommunen, men att en flytt, p.g.a. studier 
eller liknande, skulle göra att de slutade. I intervjuerna förklarade flera att 
detta med att skriva på dialekt är något som hör ungdomen till och att de 
skulle sluta med det när de uppnådde vuxen ålder.  

Alla trodde dock inte att de skulle sluta skriva på dialekt bara för att de 
blev vuxna eller flyttade till annan ort (se avsnitt 3.9). Många gav uttryck för 
att dialekten hör så starkt samman med identiteten att man helt enkelt inte 
ville sluta skriva på dialekt. Andra argument som nämndes för att fortsätta 
skriva på dialekt i vuxen ålder var att det är ett sätt att upprätthålla och be-
vara dialekten, att det blivit en vana som man troligvis fortsätter med och att 
dialekten är modersmålet och att man därför inte bara slutar skriva på dia-
lekt om man en gång har börjat. 

Nu, fem år senare vid den uppföljande enkäten, har mycket hänt sedan in-
formanterna tog studenten resp. fick examen från yrkesskolan. Med tanke på 
diskussionen ovan kan vi också säga att vi står med facit i hand vad gäller 
utvecklingen av informanternas skrivande. Fem år är kanske inte så lång tid, 
men det är ändå intressant att se om och hur informanternas skrivande på 
dialekt har påverkats av att de t.ex. studerar på annan ort. 
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Av de totalt 31 informanter som ingick i undersökningen har 16 (9 flickor 
och 7 pojkar), dvs. hälften, svarat på några frågor som ställts till dem våren 
2011 om var de bor idag, vad de gjort efter examen och hur deras skrivande 
på dialekt ser ut idag. Fem av informanterna bor i Närpes, sju bor i Vasa 
(dvs. fortfarande i Österbotten), en har flyttat till Helsingforsregionen i södra 
Finland och tre har flyttat utomlands till ett annat nordiskt land för att stu-
dera på universitetet. Alla pojkar utom en nämner att de har gjort militär-
tjänstgöring och nästan alla av ungdomarna som bor kvar i hemkommunen 
har flyttat tillbaka efter att först ha flyttat iväg för att gå i skola någon annan-
stans, och två av de informanter som bor i Vasa har också bott i södra Fin-
land. 

Vilket talspråk som används mest i vardagen varierar beroende på var in-
formanterna bor och med vem de umgås. De flesta (9 informanter) uppger 
att de talar mest dialekt i sin vardag och samtliga utom två säger att de talar 
dialekt varje dag. De tre elever som flyttat till ett annat nordiskt land anpas-
sar sig till den nya språkmiljön (Katarina G, Louise G och Markus G), genom 
att antingen tala standardsvenska eller landets språk (danska eller sveri-
gesvenska). Vilket talspråk informanterna använder är i de flesta fall ett 
medvetet val som oftast handlar om ackommodation till samtalspartnern. 
Precis som i skrivandet i sms:en, där man väljer standardsvenska ifall mot-
tagaren inte kan dialekt väljer man här också standardsvenska om man inte 
känner mottagaren så väl att man redan vet att man kan skriva eller tala på 
dialekt med honom/henne. 

Trots att flera av informanterna har flyttat från hemorten fortsätter många 
av dem att skriva på dialekt. Jonas V och Rebecka G, som båda numera bor i 
Vasa, säger dock att de nästan aldrig skriver på dialekt, och Natalie G, som 
först flyttade till södra Finland och nu bor i Vasa, säger att hon ganska sällan 
skriver på dialekt (däremot talar hon dialekt varje dag). Louise G, som flyttat 
till ett annat nordiskt land har finlandssvensk sambo och talar dialekt varje 
dag, däremot skriver hon sällan på dialekt, vilket hon menar beror på att hon 
mest umgås med personer som inte kommer från Närpes.  

De skriftpraktiker där dialekten används är i princip desamma som för 
fem år sedan. Sms nämns av de flesta, men också Facebook, chatt, nätforum 
och e-post omtalas. Några informanter nämner att de skriver lappar på dia-
lekt. De flesta menar att de använder dialekten i samma skriftpraktiker idag 
som tidigare. Elin nämner att hon numera använder dialekten på Facebook, 
men förklarar det med att hon när hon gick i gymnasiet inte hade något  
Facebook-konto. Katarina G skriver ibland sms på dialekt till sina föräldrar, 
vilket hon ”absolut inte gjorde förut”. Sebastian V skriver numera också e-
post på dialekt och Annika V nämner även hon denna skriftpraktik och kon-
staterar därefter: ”Förr skrev jag nog mycket mera på standardsvenska men 
nu använder jag nog mest dialekt”. Några av informanterna skriver mer 
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standardsvenska idag. Natalie G reflekterar över att hon medvetet väljer att 
skriva på standardsvenska för att bli förstådd av fler: 

Överlag skriver jag mer på högsvenska, för att jag vill bli förstådd av så många som 
möjligt (detta tänker jag på t.ex. på facebook). Man inser ju att är vi en grupp mänskor 
och jag pratar dialekt och bara en annan i gruppen förstår dialekt så blir det lätt ”in-
sider” mellan oss och de andra är utanför. Skulle jag bara prata dialekt, skulle jag 
kanske vakna upp en dag om tio år och märka att jag bara har vänner som kommer 
från närpes. 

Petra G är inne på samma spår och säger: ”Jag kanske har minskat på dialek-
ten i e-post och sms, men främst är det den talade dialekten som har mins-
kat”. Att hon skriver mindre på dialekt menar hon är en direkt följd av att 
hon i sin vardag pratar med standardsvenska. Markus G säger att han idag 
skriver sina anteckningar i skolan på standardsvenska, en siffra han menar 
var närmare 50/50 när han gick gymnasiet. Detta var dock inget han 
nämnde då. Björn G säger också att han tidigare skrev e-post på dialekt i 
större utsträckning än han gör idag och förklarar detta med att han tidigare 
skrev främst till vänner medan hans e-postmeddelanden idag är mer skol- 
och arbetsrelaterade. 

Inte alla informanter anser att deras skrivvanor har ändrats, men de som 
gör det menar att dialekten har vissa begränsningar som de vill komma förbi. 
Umgänget har ändrats och nu umgås man med fler personer som inte kan 
dialekten, vilket gör att man måste anpassa sig till den man samtalar med 
eller skriver till. Katarina G tycker inte att hon har ändrat sina skrivvanor så 
mycket, och hon tar fortfarande alla chanser hon får att skriva dialekt. Hon 
konstaterar också att hon ”idag är mera stolt över dialekten jämfört med 
några år tillbaka”.  

Drygt hälften av informanterna anser att deras sätt att stava på dialekt är 
detsamma som tidigare och att det inte har förändrats sen de gick i gymna-
siet. Elin G menar dock att hon har blivit mer konsekvent i sin stavning och 
Björn G säger att den enda förändringen han kan iaktta är att han förkortar 
ord oftare för att effektivisera skrivandet. Annika V konstaterar att det är 
svårt att svara på om stavningen har förändrats eftersom hon tror att man 
inte märker sådant själv. Hon tror dock inte att hennes egen stavning för-
ändrats. Simon V säger att han har blivit bekvämare, och som exempel ger 
han <tchyöft> som numera blivit <köft>. Sebastian V menar att övning har 
gett färdighet men preciserar inte närmare vad han avser och Mattias V kon-
staterar att han inte tycker att stavningen har förändrats, däremot tycker han 
att dialekten hos de yngre inte är likadan som hans egen närpesdialekt: ”man 
märkär no åp täishe ongan idag att dialektin ha vari (siembär) vari mäir 
högsvensk men he ju he di strievar et i skolor å...”, ’man märker nog på de 
här ungarna idag att dialekten har blivit (sämre) har blivit mer högsvensk 
men det är ju det de strävar efter i skolorna också…’. 
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De enda som uppger att de nästan aldrig skriver på dialekt är Jonas V och 
Rebecka G, båda numera boende i Vasa. Jonas V säger att han väljer stan-
dardsvenska med motiveringen att det är lättare att skriva eftersom man inte 
behöver fundera på om mottagaren förstår eller inte. Rebecka G förklarar att 
hon tycker att det är svårt att skriva på dialekt numera eftersom hon oftare 
talar standardsvenska än dialekt. Att då skriva på dialekt kräver en översätt-
ning från standardsvenska, en motivering vi stött på tidigare men då som 
argument för att skriva på modersmålet, dvs. dialekten. Rebecka G avslutar:  

Därtill tycker jag även att en text på dialekt blir väldigt tungläst och det ser på något 
sätt ”fel” ut och jag förknippar skrivandet på dialekt mycket med just högstadie- och 
gymnasietiden, tror det hör ihop lite med åldern också att man som yngre skriver dia-
lekt eftersom det är någonting man gör när alla på en liten ort pratar samma språk och 
dialekt och alla förstår och dialekten är med hela tiden i vardagen. 

Av de 16 informanterna som deltagit i uppföljningsenkäten (se Bilaga 4), 5 år 
efter att undersökningen genomfördes våren 2006, bor alltså 5 i Närpes me-
dan övriga flyttat – de flesta till Vasa, men en även till Helsingfors och till ett 
annat nordiskt land (2 till Danmark och en till Sverige). Nio uppger att dia-
lekten är den språkvarietet de använder största delen i sin vardag, och alla 
utom två uppger att de talar dialekt varje dag. De flesta av dem har också 
fortsatt att skriva på dialekt, i stort sett i samma skriftpraktiker som tidigare. 
Två uppger att de numera så gott som aldrig skriver på dialekt medan två 
andra säger att de visserligen gör det men väldigt sällan. En del menar att 
deras skrivvanor har ändrats, eftersom t.ex. umgänget idag är ett annat, och 
en del menar också att de ändrat på stavningen på något sätt. Att flytta från 
kommunen kan alltså både stärka och försvaga skrivandet på dialekt. I viss 
mån känner en del av ungdomarna att dialekten idag betyder mer för dem, 
det är först nu de till fullo inser hur viktig den är för vem de är, men för en 
del får den också mindre plats i vardagen än vad den gjorde tidigare. Livs-
situationen och umgänget förändras, precis som språket och språkanvänd-
ningen. 

5.6 Avslutande reflektioner 
När undersökningen är avslutad är det lätt att se tillbaka på de val man gjort 
under arbetets gång och fundera över vad som kunde ha gjorts annorlunda. 
Som jag framhöll ovan i avsnitt 1.4. innebär varje val man gör att man samti-
digt väljer bort något annat, något som kanske gett ett annat, dock inte nöd-
vändigtvis bättre, resultat.  

I min undersökning har jag bl.a. valt att ha en grupp på 31 ungdomar som 
mina informanter, jag har valt att fokusera på skriftpraktiken sms, jag har 
arbetat med ett till största delen spontant sms-material och jag har också 
samlat in ett styrt sms-material. Alla dessa val kan diskuteras och det kan 
argumenteras för och emot de enskilda valen.  
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Att jag valde ungdomar som informanter berodde på att jag utifrån pilot-
undersökningen visste att denna grupp flitigt skickar sms på dialekt, dess-
utom kunde jag genom att närma mig elever i såväl det studieförberedande 
gymnasiet som yrkesskolan Vocana täcka in åldersgruppen ganska väl. En 
fördel med denna åldersgrupp var också att dessa ungdomar inte ännu hun-
nit flytta hemifrån och bo någonstans utanför hemkommunen, vilket kunnat 
påverka deras språk. Hade jag valt äldre informanter hade säkert resultatet 
blivit något annorlunda, t.ex. med tanke på att de troligtvis inte haft samma 
stora erfarenhet av att skriva på dialekt p.g.a. att de lärt sig skriva på dialekt i 
ett senare skede av livet.  

Sms är den skriftpraktik som informanterna oftast deltar i på dialekt. Det 
finns dock andra, t.ex. e-post och chatt, som också frekvent förekommer på 
dialekt. Att sms är ett vardagligt skrivande som ofta inte lämnar så mycket 
tid till eftertanke och grubblerier över t.ex. stavning påverkar troligtvis in-
formanternas skrivande. Ett annat material, t.ex. e-post, som inte är ett lika 
snabbt medium och som lämnar mer tid till reflektioner över språket, kanske 
skulle ha visat andra resultat än vad mitt material gör. Nu ville jag emellertid 
närma mig det snabba, spontana, oreflekterade språket, och då blir sms-
materialet lätt att motivera.  

Det spontana sms-materialet består till största delen av sms som infor-
manterna skrivit innan de blivit medvetna om att inte bara den egentliga 
mottagaren utan även jag skulle ta del av dem. En mindre del av detta 
material är dock meddelanden skrivna efter att infomanterna blivit med-
vetna om att inte enbart mottagaren skulle läsa dem. Om man fortfarande 
ska kalla dessa sms för spontana kan nog diskuteras. Trots detta anser jag 
dock att de är lika spontana som övriga meddelanden eftersom jag tror att 
det faktum att de även skulle läsas av mig var av underordnad betydelse. Att 
vara – och skriva – som vanligt till sina kamrater och inte göra sig till är 
viktigare än att jag som utomstående också skulle läsa meddelandena. Jag 
tror alltså att vännerna väger tyngre, dessutom stod det varje informant fritt 
att själv välja vilka meddelanden jag skulle delges. I ett fall (se diskussionen 
om trevligt i avsnitt 4.3.3.1) visade det sig att stavningen i beläggen i det 
styrda materialet var mer ljudnära än stavningen i mostvarande belägg i det 
spontana materialet, vilket kunde tyda på att informanterna var mer ange-
lägna om att skriva dialektalt, kanske t.o.m. överdriva, när de visste att en 
utomstående, dialektintresserad forskare skulle läsa dem.  

En annan faktor som skulle kunna ha påverkat resultatet är att informan-
terna gavs ersättning (se 1.4.4) för varje sms som skickades in. Naturligtvis 
fungerade detta som lockbete för att få fler informanter att ställa upp och det 
hade också kunnat få till följd att informanterna skickade in påhittade sms 
som inte hade någon egentlig mottagare. Jag bedömer dock denna risk vara 
minimal. De allra flesta av informanterna hade ett tillräckligt stort antal sms 
sparade i sin telefon, det är endast en liten del av det spontana materialet 
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som kom in i efterhand. Jag tror också att det antal sms som varje informant 
skickar varje dag eller varje vecka gjorde att det helt enkelt inte fanns något 
behov av att fabricera meddelanden, det fanns tillräckligt många att ta av 
ändå. 

Uppslag till fortsatta studier saknas inte. Som nämnts ovan hade mina in-
formanter fortsatt till gymnasiet och yrkesskolan direkt efter avslutad grund-
skola och hade inte fått tillfälle att bo på annan ort. Efter avslutad utbildning 
har dock flera av dem flyttat till andra städer, i vissa fall andra länder, för att 
studera och arbeta, något som troligtvis påverkat såväl deras muntliga som 
skriftliga språk. I det avslutande kapitlet ges en kort uppföljning med hälften 
av informanterna, men även om en del frågor får svar väcks nya. Att följa 
informanternas språkliga verksamhet vore intressant.  

I undersökningen berättar informanterna om sina föräldrars skrivande. 
Någon enkät eller några intervjuer med föräldrarna gjordes dock inte. Jag 
vet att även vuxna och inte bara ungdomar i Närpes skriver på dialekt, vilket 
ger uppslag till fortsatta studier. Är anledningarna till att skriva på dialekt 
desamma och finns det några skillnader i ortografin mellan yngre och äldre 
skribenter? Det är en av de frågor som vore intressant att studera fortsätt-
ningsvis. 
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Summary 

The thesis studies the literacy practices of a group of young people in Närpes 
in southern Ostrobothnia, Finland, with focus on SMS (Short Message Ser-
vice), i.e. text messages, both in Standard Swedish and in dialect, but for the 
most part written in dialect. The study is chiefly based on text message mate-
rial collected in 2006. The aim of the thesis is to make a survey of these liter-
acy practices and study what social function the dialect has as a written lan-
guage for these young people and what role it plays in their identity for-
mation, and investigate the orthographic norms and conventions that the 
young people use in their writing. 

This is done by answering the following questions: 

1.  What importance does the dialect as a written language have for 
the young people’s identity and identity formation? In particular 
the SMS literacy practice? 

2.  What norms or conventions do the young people adhere to when 
rendering the dialect orthographically? Are there shared norms 
and conventions? 

 3.  The study examines how the informants render a number of 
diphthongs and consonant combinations orthographically. What 
dialect markers do the young people choose to render ortho-
graphically? What dialect markers are omitted? 

The informants are 31 in number, and at the time of the investigation they 
attended the upper secondary school in Närpes and the vocational school 
Vocana respectively. The material was collected through inquiries, interviews 
and text messages. See Appendices 1–4.  
 
In today’s society many traditional Swedish dialects in Sweden experience 
domain losses. The use of the dialects is decreasing, as is the knowledge of 
them. In Närpes in Ostrobothnia, as in many other Finland Swedish dialect 
areas, the dialect has got increased areas of usage and is well established and 
accepted in more domains than before. It is used in the new media and is 
thereby also gaining larger scope in public space. Instead of domain loss a 
domain growth is rather noticeable. 
 
A large proportion of the Finland Swedish schoolchildren have the dialect as 
their mother tongue and their linguistic school situation has often been paid 
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attention to and debated both in the media and in linguistic research. For a 
child who has only spoken her/his dialect until first attending school, there 
may be something of a collision, or maybe even a shock, when the child 
starts school and is told to speak Standard Swedish. Education used to be 
strongly associated with Standard Swedish, but as a result of the widening of 
the dialect’s domain, it has now gained access to the area of education as 
well. 

According to the current Läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen i Närpes stad [‘Curriculum for basic education in the town of 
Närpes’], the pupils are expected to use Standard Swedish from the third 
form onwards. In the section regarding lower secondary education it says 
that the pupil is expected to use Standard Swedish in both speech and writ-
ing. In Läroplan för gymnasiet [‘Curriculum for upper secondary educa-
tion’] there is no specific mention on the dialect or Standard Swedish, but on 
the other hand one of the objectives of the teaching is to ”become increasing-
ly confident as regards mastering norms for the spoken and written language 
and to understand the purpose of language cultivation both from a societal 
perspective and for their own language use.” 

In January 2000 the Board of Education in Närpes decided to demand 
”from the schools’ pupils and teachers that they express themselves in ‘High 
Swedish’ [högsvenska] during lesson time.” When the decision was made, it 
attracted great attention in the mass media. But in practice the decision 
probably implied that something that had been an unwritten rule now ap-
peared in print. 
 
I take my theoretical points of departure from sociolinguistics and literacy 
research in order to create adequate tools for analysing the empirical find-
ings.  

The concept of ‘identity’, which is important in the study, is not quite un-
complicated, partly because the word, at the same time as it denotes a pro-
fessional concept, is also used in everyday language. In simplified terms it 
might be said that having an identity implies that one belongs, or experienc-
es that one belongs, somewhere. This applies both to the personal plane and 
the collective plane. Many researchers have investigated the importance of 
language for identity, among others William Labov (1972) and Jenny Chesh-
ire (1982), who have shown the importance of language with regard to group 
solidarity and group identity.  

In his study of local identity and spoken language development Martin 
Skjekkeland (2009, 2011) uses the concepts homo domesticus and homo 
dynamicus. The former refers to persons who are fond of their homes and 
feel a strong affiliation to their home district, while the latter refers to per-
sons who are extrovert and who have nothing against moving from their 
home district to another environment. These two personality types or atti-
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tudes also influence the language. The individuals who belong to the group of 
homo domesticus have a positive attitude to their own dialect and think that 
it is important to keep it as it is. The other group, homo dynamicus, consists 
of individuals who willingly move from their home district, and their view of 
their own dialect is not equally positive in this group. Nor do they think that 
it is important to keep it as it is; on the contrary they adapt it as the need 
arises. 

The new writing, i.e. writing in electronic media such as e.g. SMS and e-
mail, exists somewhere between speech and writing and is by nature dialog-
ic, spontaneous, often fleeting and unattached to time and space. The most 
characteristic feature is precisely that this writing is not speech but it is nei-
ther only writing. Some researchers, such as e.g. Eija-Liisa Kasesniemi 
(2003), who has done research on young people and the new communication 
culture, choose to call the new writing ”written speech.” Olle Josephson 
(2004) is however of a different opinion in this respect. He thinks that in-
stead of talking about written speech or speech in the form of written lan-
guage, we should look upon it as if speech and writing have got new forms 
with new prerequisites, forms that the new media have ”triggered” and that 
the language adapts itself to. 

Peter Gärdenfors & Jana Holsanova (2008) say that studies show that 
computer-aided language is in fact in many respects closer to spoken lan-
guage than to written language, since many of the features that are found in 
computer-aided language are typical of the communication that takes place 
face to face. This causes the colloquial character to be strengthened. Ylva 
Hård af Segerstad (2002, 2003) describes the features that are characteristic 
of the usage in text messages and that are typical of both spoken and written 
language. She states that the written language in SMS imitates spoken lan-
guage, that we e.g. use both established and unestablished abbreviations, 
omit what is implicit, and omit punctuations and spaces. 

In Norway too, where the dialects also have a strong position, young peo-
ple write in dialect in text messages. Berit Skog (2007, 2009) and Stian Hår-
stad (2008) have both investigated young Norwegian people’s use of dialect 
in the writing of text messages. Skog was able to show that writing in dialect 
in text messages among young people is widespread and that more girls than 
boys write text messages in dialect. She thinks that possible reasons why 
young people choose to write in dialect is that they use this writing as a social 
marker (young people against adults) and it hence functions as an identity 
act. In his study Hårstad could see that the dialect is used because text mes-
sages are considered too private for using the more formal standard variety. 
 
In the first investigative chapter (Ch. 3) eleven literacy practices divided into 
five groups are analysed: I electronic literacy practices (SMS, e-mail, chat), II 
hand-written slips of paper (reminder slips, purchase lists, slips to parents 
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and friends respectively), III picture postcards and letters, IV diaries and V 
school assignments. The informants participate with one exception, group V, 
in all literacy practices in dialect to a greater or lesser extent. 

There are several reasons why the young people use the dialect as a writ-
ten language. That the dialect is their mother tongue is described however as 
one of the foremost reasons. The dialect is so strongly connected to the in-
formants’ identity that they want not only to speak but also to write in dialect 
in the literacy practices where they think it is suitable. 

The informants also choose to write in dialect for purely practical reasons: 
it is easy and quick, and perhaps most important, they experience that they 
do not have to think very much about the spelling. Some do it ”because eve-
rybody else does,” and a few also give the impression that they started writ-
ing in dialect because their friends did and go on without reflecting very 
much on it. Reasons like fellowship and personality are also mentioned. 

The chapter also describes how common it is for the informants to use 
dialect in the eleven different literacy practices mentioned. The results show 
that the electronic literacy practices—SMS, chat and e-mail—are most fre-
quent, while the more traditional ones—diary, picture postcard and letter, 
together with school assignments—are least frequent on the list of literacy 
practices in dialect. SMS is closest to spoken language and may be described 
as ”speech/dialogue in written form,” and the fact that the young people 
have mobile phones of their own has of course paved the way for this. Chat-
ting is naturally even closer to the spoken language, and in addition it takes 
place in real time, just like a conversation. This requires however access to 
the Internet. E-mail messages may also be regarded as a dialogue between 
two (or more) persons, but they are sometimes considered too long to be 
written in dialect. 

The literacy practices in the group of hand-written slips of paper are in the 
middle of the scale. Reminder slips to oneself and purchase lists share the 
characteristic that they are often intended to be read by the same person that 
writes them, i.e. the informants themselves. In addition writing purchase 
lists is categorised by several informants as an everyday activity. Several 
informants protest however against writing purchase lists in dialect and 
think that it is both difficult and unnecessary to ”translate” the words into 
dialect. 

A majority think that slips of paper to parents and friends should be writ-
ten in Standard Swedish. Those who write slips in Standard Swedish to their 
parents often doubt whether the parents have the knowledge and ability to 
read written dialect at all. The informants who choose to write in dialect 
justify it by stating that it is the shared language and that it is therefore natu-
ral and self-evident to choose it also when writing. 

Very few write diaries, picture postcards and letters, but the latter two are 
examples of literacy practices that many of the informants think should be 
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conducted in Standard Swedish. Writing school assignments is the literacy 
practice that the informants most distinctly think should be conducted in 
Standard Swedish, since they are neither allowed to nor want to write in 
dialect at school. 

SMS, chat and e-mail are thus the literacy practices that most often occur 
in dialect, while diaries, picture postcards, letters and school assignments are 
considerably less common. The fact that the three first mentioned literacy 
practices are modern in comparison with diaries, picture postcards and let-
ters is probably relevant in the context. Diaries, picture postcards and letter 
are literacy practices that have existed throughout my informants’ lives, 
while SMS, e-mail and chat have become everyday literacy practices in the 
latter half of their lives. This implies in its turn that they have been socialised 
into certain literacy practices, e.g. diaries, picture postcards and letters, be-
ing conducted in a certain way, e.g. in Standard Swedish, while the newer 
literacy practices, SMS, e-mail and chat, have offered them an opportunity to 
create something new where they can decide themselves what rules should 
apply. That new literacy practices are aided by new technology is also some-
thing that underlines these differences. 

Many pupils use the electronic media and many of them also participate in 
these literacy practices in dialect. The somewhat more traditional literacy 
practices, purchase lists and slips of paper have relatively fewer participants, 
but the majority of the pupils who participate in these do so in dialect. Few 
pupils participate in the traditional literacy practices picture postcards, letter 
and diaries, and we can also notice here a decrease in percentage of how 
many participate in dialect. The writing of school assignments is the literacy 
practice that has the smallest number of pupils participating in dialect, 
namely only one pupil. The other 30 pupils think that school assignments 
must be written in Standard Swedish. 

Since there are no normative spelling rules for the dialect, it is up to each 
individual to create her/his norms and conventions for how the different 
dialect speech sounds should be realised in writing. A group, in the study 
called the sound writers (ljudskrivarna), think that they write as it sounds, 
while another, the ruleless ones (de regellösa), think that they do not follow 
any rules. Although the informants know the pronunciation of the sounds, it 
is not always easy to transfer them into writing, and the solution is some-
times to resort to the Standard Swedish spelling, if they encounter difficul-
ties. 

The majority of informants think that there are some difficulties, primari-
ly the spelling and how to transfer all dialectal sound into writing. One in-
formant thinks that it is problematic that everybody spells as they think fit, 
while others think that the risk of being misunderstood is the greatest prob-
lem. 
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Of the 31 informants in the study 16 estimate that they write more than 
90% of their text messages in dialect, and no fewer than 25 out of 31 think 
that they write more than 80% of their text messages in dialect. 22 inform-
ants state that they write their text messages either in Standard Swedish or 
in dialect and avoid mixing the two varieties. Ten informants say that they 
mix Standard Swedish and dialect, while eight say hat they only send text 
messages in dialect. As we can see from the figures, the sum is larger than 31, 
and many of the informants also state that they both keep the varieties apart 
and mix them.  

Every time the informants are about to send a text message they must de-
cide whether they should write in dialect or in Standard Swedish. The choice 
can be influenced by different factors, the most important of which is the 
recipient. Most often the sender complies with the recipient’s language or 
preferences, i.e. accommodation takes place. If the recipient is a familiar 
person and s/he also speaks (and perhaps even writes) dialect herself/him-
self, the choice is to write in dialect. If the recipient is unknown, or if one is 
uncertain of whether s/he speaks dialect, the choice is instead Standard 
Swedish. Other factors of some importance are the subject (what one writes 
about), what one wants to achieve with one’s message, the length of the mes-
sage and the available time. 

Many of the informants think that they will continue writing in dialect if 
they stay in the municipality of Närpes but that they will stop if/when they 
move. Several of them also mention that it is something one does when one 
is young but will stop doing when one is an adult. There are however also 
those who think that they will continue writing in dialect, regardless of 
whether they stay or move, since the dialect is so strongly connected to their 
identity that they therefore do not want to or are unable to stop. 

As regards the parents’ writing in dialect 14 of the 31 informants state that 
their parents, or one of them, sometimes write in dialect. Slightly less than 
half the informants say that their parents do not usually write in dialect on 
any occasion. The informants think that the reason for this is the parents’ 
age as well as the fact that they did not learn to write in dialect when they 
were young and did not have any mobile phones either. 

The second investigative chapter (Ch. 4) accounts for the dialectal features, 
diphthongs and consonant combinations that were concretely studied in the 
SMS material. Each section starts with a brief background description con-
cerning the different sounds and sound combinations, including an account 
of how the respective diphthong/consonant combination is rendered in the 
SMS material. Then there is a survey of the orthographic variants that are 
found in the material together with examples and comments on them. This 
summary concentrates on the orthographic rendering of the investigated 
dialectal features. 
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/äi/ The diphthong /äi/ is a strong dialect marker frequently occurring in the 
SMS material. Most of the informants choose to mark it orthographically, 
chiefly as <äi>. The other variants are <ei>, <äij> and <äj>. 

/öi/ Since the examples are so few, it is difficult to draw any general conclu-
sions other than that the diphthong is rendered orthographically as <öi> or 
<öj>. 

/ie/ This diphthong is often marked orthographically and should be regard-
ed as an important dialect marker for the informants. The most common 
spelling variant is <ie>, and even if other variants occur, they are not very 
numerous and occur in considerably fewer examples. 

/yö/ A final diphthong /yö/ occurs only in the SMS material with 129 exam-
ples. Orthographically the diphthong is rendered with <ö>, <yö>, <öö> and 
<å>, but most examples are spelled with <ö>. As far as can be judged the 
diphthong /yö/ is a diphthong that the informants are able to visualise in the 
orthography if they want to, but which many informants choose not to mark 
and which is thus probably not regarded as a very strong dialect marker. 

/tj/ The consonant combination /tj/ is a strong dialect marker, which the 
informants like to mark orthographically, but on the other hand it is not very 
easy to decide how to do it. A little more than half of the examples use <k>, 
the spelling that is in accord with the standard norm. Other variants in the 
orthography are <tch>, <tj>, <sh>, <ti> and <tsh>. 

/sj/ As regards the /sj/ sound the informants want by all appearances that it 
should be manifested in writing, but there are several variants and no real 
consensus. The spelling variants found in Standard Swedish seem however 
to be preferred, e.g. <sj>, <sk> and <sch>. 

/sjtj/ As regards /sjtj/ it may be noted that none of the spelling variants used 
by the informants mark both /sj/ and /tj/, but this consonant combination is 
an important dialect marker that the informants try to render orthograph-
ically, even if they have so far not found a good solution. In the SMS material 
<sk> dominates, but by the side of it there are <sh>, <sj>, <skj> and <stj>. 

/kv/ The orthographic rendering of /kv/ and /v/ respectively is uncompli-
cated and it may be assumed that it is instead the pronunciation that is the 
governing factor. This is a strong dialect marker, even though it is only evi-
dent in the informants who use <kv>.  
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/ld/ The number of examples of orthographic rendering with <ld> indicates 
that this consonant combination is a strong dialect marker, which the in-
formants want to render in the orthography. 

/rd/, /rn/, /rs/ and /rt/ The supradental sounds are most often marked or-
thographically, and in most cases the informants adhere to the spelling of the 
Standard Swedish, which makes it difficult to determine whether these 
sounds are important dialect markers for the informants. 

The dialectal features that are strong dialect markers and that are marked in 
the orthography in the SMS material are thus the diphthongs /äi/ and /ie/ 
and the consonant combinations /tj/, /sj/, /sjtj/, /kv/ and /ld/, while on the 
contrary /öi/, /yö/ and the supradentals /rd/, /rn/, /rs/ and /rt/ are dialect 
markers that do not seem to be marked in the orthography in the SMS mate-
rial. 

The writing that the young people in my study devote themselves to differs 
from earlier writing in dialect in Närpes in one important respect. The writ-
ing is now functional, i.e. the young people make the written dialect a part of 
their everyday life; they write in dialect because it means something and they 
have use of it. 

The fact that the young people have begun writing in dialect, as it seems 
entirely on their own initiative, does not only mean that the dialect has a 
strong position but also that the dialect is an important identity marker for 
them, so strong that they choose to establish this in more ways than only in 
speech. To the informants in my study the writing in dialect signals that they 
are a group that both speak and write dialect and are young people. 

In the light of this one can also regard the writing in dialect among the 
young people as something that initially marked the absence from the adults. 
Writing in dialect was associated with young people and with being young. 
An example of the young people being ”we” and looking upon the parent 
generation as ”them” is that, although their parents have spoken the dialect 
for a longer time, several of the young people do not feel confident that the 
parents understand written dialect and therefore choose to write to them in 
Standard Swedish. The situation is the same as regards paternal and mater-
nal grandparents, who the young people think are not used to getting mail 
written in dialect. 

 
As mentioned above, the lack of shared conventions for spelling allows eve-
ryone to create their own conventions, which in its turn has resulted in the 
tolerance level for variations in orthography being high. For this reason the 
spelling also varies greatly, both among individuals and in one and the same 
individual, which is however not regarded as a great problem by the inform-
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ants. Nor is the lack of shared conventions conceived of as a problem, as a 
result of which there is no need either to create any. This may be compared 
to, e.g., Wim Vandenbussche’s (2007) investigation of a group of Belgian 19th 
Century writers and their lack of interest in creating norms of writing. 

Several of the informants think that they choose to write a long text in 
Standard Swedish, e.g. a long e-mail message. Considering that long texts 
are often of greater importance, with more serious content, makes the choice 
of Standard Swedish over dialect more logical. The dialect is reserved for 
everyday matters, while Standard Swedish is used in more formal writing 
situations. The choice of language variety varies with the aim, content and 
length. 

A partial explanation of the fact that the informants do not devote a lot of 
time to creating conventions and norms is precisely the time, i.e. the medium 
requires that the communication should preferably be as rapid as possible, 
and hence does not permit pondering very long on the spelling. Rapid writ-
ing is prioritised higher than the spelling being as close to the spoken lan-
guage as possible. In the cases where the informants encounter problems or 
hesitate about the orthography, they can always either use the conventional-
ised form in Standard Swedish or create their own form. Which alternative 
they choose varies from time to time. 

 
The fact that this writing is so close to speech and in principle is speech on 
writing can explain the informants’ initiative to write in dialect and create 
their own written language. Nor is it from this perspective a coincidence that 
most of the informants mention that they started writing in dialect when 
they got their first own mobile phone. The medium, the mobile phone, has 
thus played a considerable role in enticing the informants to start this kind 
of writing. 

Writing and reading SMS is a literacy practice, by nature like a dialogue 
in written form between two persons. It is precisely this dialogue format that 
more than anything else underlines that it is a matter of a conversation, albe-
it in writing, that should be a good reason for the informants feeling that it is 
natural to transfer the spoken dialect into writing. 

 
Now, with the follow-up inquiry five years later, a great deal has happened 
since the informants completed their upper secondary education and voca-
tional training respectively. Of the 16 informants that participated in the 
follow-up inquiry (see Appendix 4), five years after the study was conducted 
in 2005, five live in Närpes while the others have moved—most of them to 
Vaasa, but one of them also to Helsinki and three to another Nordic country 
(two to Denmark and one to Sweden). Nine of them state that the dialect is 
the language variety they use for the most part in their everyday life, and all 
but two state that they speak dialect every day. Most of them have also con-
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tinued writing in dialect, on the whole in the same literacy practices as be-
fore. Two state that they now almost never write in dialect, while two others 
say that they certainly do it but very seldom. Some of them think that their 
writing habits have changed, since they have for example new circles of 
friends, and some also think that they have changed the spelling in some 
way. Moving from the municipality of Närpes can thus both strengthen and 
weaken the writing in dialect. To some extent some of the young people thus 
feel that the dialect is now more important to them. It is not until now that 
they fully realise how important it is for who they are, but for some of them it 
has less scope in their everyday lives than it used to have. The life situation 
and the circle of friends change, just as the language and the language usage. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enkäten 

Av utrymmesskäl har svarsutrymmet här kortats ned. 

ENKÄT – JAG OCH MITT SPRÅK 

(Skriv gärna på baksidan om du tycker att du får för lite utrymme att svara på) 

A. OM MIG 

1. Jag är:   � Kvinna  � Man  

2. Namn: _______________________________ 3. Ålder: _______ 

4. Skola: _________________________________________________ 

5. Linje: _____________________ / Tillvalsämnen/inriktning: ___________________ 

6. Jag bor i ____________________ (by)   

7. Jag har tidigare bott i _____________________  

8. Mamma jobbar som/med ______________________ och har tidigare jobbat  

som/med _________________________________ 

9. Hon är född i __________________ men har också bott i _________________ 

10. Pappa jobbar som/med ________________________ och har tidigare jobbat  

som/med _________________________________ 

11. Han är född i __________________ men har också bott i ____________________ 

B. OM SPRÅKET 

1. Vilket är ditt modersmål/förstaspråk? ______________________________________ 

Om dialekter 

2. Vad menar just du med dialekt? __________________________________________ 

3. Vad tycker du rent allmänt om dialekter? Motivera! ____________________________ 

4a. Hur ofta pratar du dialekt? 

� Alltid        � Ofta        � Ibland        � Enstaka tillfällen        � Aldrig 

4b. Om du pratar dialekt, vilken dialekt pratar du? ______________________________ 

5. Tycker du att det är en tillgång att kunna prata dialekt? Varför/Varför inte? 

__________________________________________________________________ 
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6. Finns det, tycker du, situationer när man inte vill/ska prata dialekt? När, i så fall? 

__________________________________________________________________ 

Om högsvenska 

7. Kan du själv tala högsvenska? � Ja � Nej 

8. Hur duktig tycker du att du är på högsvenska på en skala från 1–4? 

� 1 (Dålig)      � 2 (Ganska dålig)      � 3 (Ganska duktig)      � 4 (Duktig) 

9. Vad är din inställning till högsvenska? ____________________________________ 

C. OM ATT VARA ”UPPKOPPLAD” 

1a. Har du tillgång till dator och Internet?     � Nej      � Ja, hemma      � Ja, i skolan  

 � Ja, någon annanstans:  ___________________________________ 

1b. Om du har Internet hemma, när fick du det? ____________________ 

2. Hur mycket tid (minuter eller timmar) per dag tillbringar du framför datorn (i snitt)? _____ 

3. Vad använder du datorn till? 

 � Spela spel      � Chatta      � Mejla      � Söka information/surfa 

 � Ordbehandling      � Bygga hemsidor      � Ladda ner musik 

 � Annat: ___________________________ 

4. Har du någon egen hemsida?  

 � Nej      � Ja (ange adress) _________________________________ 

5a. Känner du till www.ankdammen.com?  � Ja      � Nej 

5b. Om ja, hur ofta besöker du sidan och varför? _______________________________ 

6. Har du en egen mobiltelefon?  � Ja      � Nej 

7. Om ja, hur gammal var du när du fick din första mobiltelefon? __________ år 

8. Hur ofta skickar du SMS? (sätt endast 1 kryss) 

� Fler än 5/dag (ange hur många: _____ )      � Ca 3-5/dag      � Ca 1-2/dag 

� Ca 3-5/vecka      � Ca 1-2/vecka      � Mindre än 1/vecka 

� Aldrig      � Annat: _____________________________________ 

D. OM ATT SKRIVA PÅ DIALEKT 

1. Skriver du någonsin på dialekt? 

� Ja, ofta      � Ja, ibland      � Ja, någon enstaka gång      � Nej, aldrig 

2. Om du svarar aldrig, varför inte? _________________________________________ 

3a. Vad av följande saker brukar du göra? 

 � Skicka SMS        � Skicka e-post        � Skriva brev        � Skriva dagbok 

 � Chatta på nätet      � Skriva vykort        � Skriva handelslistor         

 � Skriva kom ihåg-lappar till dig själv        � Skriva lappar till föräldrar         

 � Skriva lappar till kompisar 
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3b. Redovisa i tabellen vid vilka tillfällen du skriver på dialekt. Kom ihåg att motivera ditt svar! 

 Ja Nej Motivera! (Om ja – varför/om nej – varför inte?) 

SMS    

E-post    

Brev    

Dagbok    

Chattar på nätet    

Vykort     

Inköpslistor    

Kom ihåg-lappar till 
mig själv 

   

Lappar till föräldrar    

Lappar till kompisar    

Skrivuppgifter i sko-
lan    

 

� Annat som du skriver på dialekt (ange vad):  ____________________ 

4. Finns det några tillfällen som du inte skriver på dialekt, men som du skulle kunna tänka  

dig att göra det? Om ja, ge exempel! ________________________________________ 

Om du ibland skriver på dialekt 

5. I vilket sammanhang började du först skriva på dialekt? _________________________ 

6. Varför väljer du att skriva på dialekt? Vad är fördelarna med att skriva på dialekt? _______ 

7. Vilka språkregler följer du när du skriver på dialekt – ”hur gör du”?! _________________ 

8. Vilka problem har du stött på när du skriver på dialekt? _________________________ 

9. Vilka faktorer spelar in när du bestämmer om du ska skriva på dialekt eller inte?  

� Vem jag skriver till     � Hur långt meddelandet/texten är      

� Vad jag skriver om   

� Hur mycket tid jag har på mig      � Vad jag vill uppnå       

10. Skriver dina föräldrar någon gång på dialekt?          � Ja       � Nej 

11. Om ja, när då? _____________________________________________________ 

12. Om nej, varför inte, tror du? ___________________________________________ 
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Om du skriver vykort/brev på dialekt 

13. Till vem skickar du (eller kan tänka dig att skicka) vykort/brev på dialekt?  

a. Vykort: __________________________________________________________ 

b. Brev: ____________________________________________________________ 

14. Varför just till dessa personer? __________________________________________ 

15. Brukar du själv få vykort/brev skrivna på dialekt? Om ja, av vilka då? ________________ 

Om du chattar och/eller skriver e-post på dialekt 

16. Vem chattar du med på dialekt? _________________________________________ 

17. Om du chattar på dialekt, gör den du chattar med också alltid det, eller kan han/hon svara på  

högsvenska? ________________________________________________________ 

18. Till vem skriver du e-post på dialekt? _____________________________________ 

19. Av vem brukar du få e-post på dialekt? ____________________________________ 

Om du skickar SMS 

20. Skriver du på dialekt eller högsvenska när du skriver SMS? 

� Dialekt     � Högsvenska     � Både och 

21. Varför då? ________________________________________________________ 

22. Hur många av alla dina SMS skriver du på dialekt? Ca ________ % 

23. Till vem skickar du SMS på dialekt? ______________________________________ 

24. Vem skickar SMS på dialekt till dig? ______________________________________ 

25. Om du brukar skriva SMS på dialekt, skriv ett fejkat SMS där du t.ex. frågar din kompis vad  

han/hon ska göra i helgen! Föreslå att ni ska göra något kul tillsammans och att han/hon ska  

höra av sig till dig. _____________________________________________________ 

E. OM DIALEKTER I SKOLAN 

1. Vilken attityd tycker du skolan har till dialekten? _____________________________ 

2. Hur många av dina lärare pratar någon gång dialekt i klassrummet? 

 � Ingen     � Några få     � En del     � Hälften     � Fler än hälften     � Alla 

3. Om någon/några av dina lärare pratar dialekt i klassrummet, hur ofta gör de det? 

 � Någon enstaka gång     � Ibland     � Ofta 

4. Tycker du att man ska få skriva på dialekt i skolan ibland?  � Ja     � Nej 

5. Varför då? ________________________________________________________ 

6. Om du svarar ja, i vilka situationer tycker du att det borde vara ok? __________________ 

 

Tack för att du tog dig tid att vara med!  
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Bilaga 2. Det styrda sms-materialet 

Originalmeddelande: Vad gör du ikväll, är du hemma? Det händer mycket trevligt i Näsby! Ta 

bilen och skynda dig hit! Eller vill du kanske träffas och hitta på nåt i helgen? 

Anna G Va jier du ikvield, je du därhäjm? e hiendär mytchy rolit i Niesby! Ta bilin å 
stjynd de hit! Elå kanske et vill treffas å hitt på na i häljen? 

Catrin G Kva jier du ikvield, je et därhäim? Ha hiendär mytchy rolit i Niesby! Ta biilin 
å stynd de hiit! Elå kanske vi ska träffas å hitt åp na i häljän? 

Elin G Kva jier et ikvield, je et därhäim? He hiender mytjy trevlit i Näsby! Ta bilin o 
la de hit! Elå vill et kanske träffas o hitt åp na åt hälgen? 

Johanna G Va jier tu ikvield,je du där häjm? E hiendär mychy trevlit i Näsby! Ta bilin å 
skynd d hit! Elå vill du kanske träffas å hitt på na i häljän? 

Katarina G Va jier et ikvield, je du där häim? E hiendär mytchy trevlit i Niesby! Ta bilin å 
skynd de hit! Elå vill du kanske träffas å hitt åp na i häljen? 

Louise G Va jier du ikvield,je du därhäim?E hiender mytchy trievlit i Niesby! Ta bilin å 
skynd de hit!Elå vill et kanski treffas å hitt åp naa i häljen? 

Mia G Va jier du ikvield,je du därhäim?He hiendär mychy rolit i niesby ikvield! Ta 
bilin å skynd d hit! Elå kanske du vill träffas å hitt åp na i häljen? 

Natalie G Kva jier tu ikvield, je du därhäim? E hiendär mytjy rolit i Niesby! Ta bilin å 
skynd de hit! Elå vill et kanske hitt åp na i häljän? 

Petra G Kva jier tu ikvield, je et därhäim? E hiendär mytchy trevlit i niesby! Ta bilin å 
skynd de hit! Elå vill et kanske träf fas å hitt åp naa i häljän?  

Rebecka G Va jier du ikvield e du häim?E händer mytchy trevligt i Näsby!Ta bilin o 
skynd d hit!Lr vill du kanske träffas o hitt på na i häljen? 

Alexandra G Kva jier et ikveld, je et där häim? E hiender mytcsy trievlit i Niesby. Ta bilin å 
skynd de hit. Elå vill et kanske träffas å hitt oåp naa i häljen? 

Anton G Kva jier et ikveld, je et därhäim? E hiendär mychy trevlit i Nesby. Ta bilin å 
skynd de hit. Elå vill et kanske träffas å håx åp na i häljen? 

Björn G Kva jier et ikvield, je du där häim? E je full rulle i Näsby. Ta bilin o läit de hit 
nu! Elå vill et träffas o hit åp na i häljen? 

David G Kva jier et ikvield, je et därhäim? E hiender mytjy rolit i niesby! Ta bilin å 
skynd de hit! Elå vill et va ilag å jier na anna i häljen? 

Viktor G Kva jier et ikvield, jeet därhäim? E hiendär mytchy i niesby! Ta bilin å laa de 
hit nu! Elå villet kanske treffas å jier na i häljän? 

Markus G Va jier an ikvield, kanske an je där häim? He hiendär myshy Näsby! Ta bilin å 
skynd de hit! Elå kanske vi ska träffas å hit på na i häljen? 

Mikaela V kva jier et ikvield, je et därhäijm? E hiender mytchy trievlit i Niesbx! Ta bilin 
o skynd de hit! Elå kanske et vill treffas o hitt åp na i häljen? 

Linda V Kva jier et i kvield, je du därhäim? E hiender mytchy skoj i niesby! Ta bilin o 
skynd de hit! Elo vil et kanske träffas o hitt op na i häljen? 

Cecilia V Va jier du ikvield, je du därhäijm? E hiendär mytshy trievlit i niesby! Ta bilin 
å skynd de hit! Elå kanske du vill at vi ska träffas na å hitt på na uvi häljen? 

Annika V  kva jier et ikvield, jeet där häim? E hiender mytjy trievlit i niesby! Ta bilin å 
skynd d hit! Elo vill et kanske träffas å hitt åp na i häljän? 
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Camilla V  Kva jier du ikvield,je du därhäim?He hiender mytchy rolit i Niesby.Ta mie 
bilin å skynd de hiit!Elå vill du kanske träffas å hit på na uvi häljen? 

Simon V Kva jier et ikvield? Jeet därhäim? E hiendär mytchy roolit i niesby! Ta biilin å 
schtynd de hiit! Elå kanske et vill treffas å hitt oåp naa i häljen? 

Alexander V Kva jier tu ikvield då,je et där häim?He hiender mytchy roolit i niesby!Ta 
bilin å skynd de hiit! Elå kanske vi ska treffaså hitt åp naa i häljen? 

Martin V Kva jier et ikvield,jeet därhäim?he hiendär mytchy trievlit i niesby! Ta biilin å 
laade hit! elå kanske et vill träffas å håx oap na i häljen? 

Mattias V Kva jier et i kvield,jet där häjm?E hiendär mytchy trievlit i niesby!Ta bilin å 
stjynd de hit! Elå kanske vi treffas o hoks åp na ti jier uvi häljän? 

Jonas V [Saknas]  

Isak V Kva jer et ikveld? Je et därhäim? E hiendär mytcy trevlit i nesby! Ta bilin å 
stjynd de hit! Elå vill et treffas å håks åp na i häljen?  

Peter V Kva jier et ikvield,je et där häim elå? E je prima i niesby ikvield! Hopp i bilin å 
läijt d hiit! Elå ska vi hitt åp na jevelskap i häljen iställe?  

Sebastian V Halåja. kva jier tu ikveld? je du därhäim? He hiendär mytchy rolit i niesby! Ta 
bilin å kom hit fort! Elå vill et kanche träffas na å hitt på na i häljen? 

Micke V Va jer du ikvield, je du där häim? E hiendärn mytji rolit i Näsby! Ta bilin å la 
de hit! Elå kance du vill träffas å hit på na uvi häljän? 

Kristoffer V Kva jier et ikvield, jet et där häjm? E hiender mytchy rolit i niesby! Ta bilin o 
skyd de hit! Elå kanske tu vill träffas o hitt åp na i häljen? 
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Bilaga 3. Det spontana sms-materialet 

Informant     Meddelande 

Anna G  1 1 Va kul! Ja du, ja väit itt ja vart vi far. om tu tjyör så får tu be-
stäm! vem åv ås hör me <namn> då? 

  2 2 Ja ska me <namn> ti <plats> ikvield naon gang så ja kan ju kom 
ti tieg tå baket ja ha vuri me henar. noår ja kommer väit ja itt 
rektit men siekärt runt 19-tidin 

  3 3 Janå, itt je e nan stjillnan.. no je e ju trevligan om vi je fläir no.. 
Så ska vi spar a tå? 

  4 4 Hej! Hoppas itt ja väcker de. Ja antar att du har bilin idag, så ja 
undra om ja sku slipp häjm me de? Far du häjm direkt baket 
möte idag då? 

  5 5 Okej, e je no lugnt.. 
  6 6 Hej! Kommer du å spel na idag nu tå? Å kommer du me taxi isf? 
  7 7 Hej! Du kan häls <namn> att ja kommer me skivon åt on baket 

skolan imåron. 
  8 8 Hej! Jo e je idag on fyldär. nr. henars je 0405551234. kommer 

du ti logen ikvield? 
  9 9 Ja älskar tieg å.. Nati nati 
  10 10 Buri ånger me att it ja kom till de ikvield.Min säng e så tom å 

kall..Väit du va?Ja fick no e sugmärk åp kinden!>:( du ska no få 
tibak!vänt bare!Nå, gonatt iaf! 

  11 11 Hej! Glöm itt peruken! Sku du kon ta mie ”fabulous”-tröjon å? 
on e ju väldit rosa hon. :) vi syns snart! 

  12 12 Jag vill: ligga i dina armar.. Somna i din famn.. Sova bredvid 
dig.. Sen vill jag vakna när: Du kramar om mig.. Kysser mina 
läppar.. Å viskar ”Jag älskar dig”.. 

        
Catrin G 1 13 Hej, bra du stjecka, ja had mista nummron diin. 
  2 14 Hej, shenn je kontonummrnn sedan, 123456-123456, hoppas att 

du haar nytta åv mieddäilandän. 
  3 15 Haij, kva va honde siidon åp nete man kuna beställ maskän 

från? 
  4 16 Ja he var rektit bra he.. Tack för att jag får siti på. 
  5 17 Gokväll! Ska du å skriv finsk na tu imårron? Ja fundra bare ifall 

jag fieg siti på me de imön..? Ja ska itt me häim na tå heldär.. 
  6 18 Ring åt me tå et slutar. 
  7 19 Vi buri faar vi nu, ja faar häijm ti häijm. Ring tå et je färdi! 
  8 20 Jieg no bra åp måndain! 
  9 21 tjingaling du ska kon försök skaff än par spelarär till ti häljän  
  10 22 Jo ja väit, <namn> stjecka!! Jo ja gör no så!! 
  11 23 Äschdå, he va ju it så rolit.. Schen je e spännand!! Siter åp logen. 

Va e jämnt spiel då? 
  12 24 Ja tjyör no ja ikvield,åm nar oåv är vill siti oåp? 
  13 25 Hej! No va e fönu imön vi sku ha hede matte? Gar e om jag siter 

på å ifall he je idag? 
  14 26 Vi va åp naon föreliesning åm na sexualitet å shoå.Men ja jieg tå 

vi hadd paus ja,så nu e ja åp vieg me bussin ti byjin. 
  15 27 Häjsan! Itt ha ja jort så mytchy,je nu i vasa nu...Men vi sees 

ikvell!:D 
  16 28 Haij, kva göörs? ja tänkt om vi ska tå å hitt åp na ikvield? tu kan 

ju hyör åv de om du haar na ideer... 
  17 29 Matchin buri 4, ska ja kom ett de? 
  18 30 Hej, ja haar nalete problem me biilin så ja tänkt om ja kan fåli 

me tieg ti skolan? 
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19 31 Sha! hödu kva ska vi köp åt <namn> tå on fylldär? ska vi ta å 
faar ti vasa näin daag å skåd? 

  20 32 Jo ja tänkt no kom ja ikvield, syynes tå! 
        
Elin G 1 33 Ja lieser, ska no snart buri sov ja o... Nä, ja ska it glyöm a, he je i 

pärmin;-) gonatt nu o sov gott. Pusspuss 
  2 34 He je läskigt hitje... Ska vi spring elå motioner na ommoron? 

Gonattpussan åt älsklingen 
  3 35 Law and order... Ska vi spring elå motioner na ommoron?? 
  4 36 Kommer du me bussin ommoron elå ska ja far me mamm? 

Gonattpussan 
  5 37 Ja tror ja vill sov ommoron.. Ja tänkt va opp ti halv 12. Elå ska ja 

ga o ligg nu o kom me tieg me hande tidigan...? 
  6 38 Ja kommer me hande tidigan... 
  7 39 Hur langt ha ni kumi me motorin? Kyör försiktit nu tå... Du kan 

ring 5 pilarer tå du kommer häim, så behöv ja it va oroli... Äls-
kar de! Gonattpussan 

  8 40 Ja je no grymt slut.. Höve halder åp ti sprienges! Har 38.7 nu... 
Ja ska försök var frisk snart... Gonattpussan åp tieg å! 

  9 41 Du får in extra ommoron:-) Ja så it jackon diin så ja trodd du 
had ga! Men ommoron!... Puss 

  10 42 Ja mår no betär, nu just har ja it na feber 36.2! Men ja bruk ha 
låger om myönan! Hav a rolit nu... Puss 

  11 43 Tack tack, kommer väl no ti skolan ommoron... Ja hitje matte je 
no hopplöst! Kramar 

  12 44 Ja ha just diskutera me mamm o papp om ja får far ti england... 
Täj betalar 250 o ja resten isåfall 250-450! Så ja je nalete upp-
rivi nu... 

  13 45 Vi har int nå <musikinstrument> imoron, <namn> har ögonin-
fektion.. Ha de bra:) kram 

  14 46 Jo, de va de nog. 
  15 47 Kva gjord ni i matte idag? 
  16 48 Jo, he star i övningsdagboken! 
  17 49 Ja har varken <namn> lektion elå inspelning idag! Bare så et 

väit... 
  18 50 Har et na åp gang me hande i vasa tu elå?;) lycka till nu tå! jojo, 

men vi syns väl ommoron 
  19 51 Hej vennin! Far vi häim 2 ommoron elå? Ja tror it ja hiendar me 

allt annors... Ja tar me mp3-spelarin åt de ommoron! Bare så et 
väit 

  20 52 Alltså, je ni åp kryssning tå e je vanha? Isåfall gar e ju it..  
        
Johanna G 1 53 Gomyön.. je på väg ti Vasa nu ti tåge.. Alltså ja kom på en sak, 

elå egentligen så va e Hanna, men iaf.. Ja glömd ti bjud på 
KNÄCKEBRÖ igår.. :(Du e väl it lessen?KRAM 

  2 54 Hej! Phillan va verkligen bra igår! Fast e märks att an buri var 
gambäl, e va dessutom hans farewell-tour! E hos <namn> nu.. 
Oj, va kul me Ylivieska,hälsJussi!:)KRAM! 

  3 55 Hej Philly va no faktist super! Men e marks at han buri var 
gambäl.. e va dessutom hans farewell-tour! Sori att e to så läng 
fö me ti svar ida, men min allde 

  forts. les underbara telefon ha it vela funk na idag förrän nu..:( E hos 
<namn> nu.. Va bra att operan va gr8 igår! Tror it ja hinner 
kom å shopp me d imårn, e d ok? K 

  4 56 Tå gar e no betär fö tieg än fö mieg! Ja har så i närvän åv ti 
shopp, fö ja hittar it na som ja sku behöv! Å om man hittar na så 
je e antingen fö dyrt elå så 

  forts. finns it e nain stl! :( Man sku ju gåt va anorektiker me 7 m langa 
bäin fö att e böxpar ska pass!! :( Å dessutom sku man gåt va 
miljadär, finns ju inget fö en 

  forts. fatilapp som jag! :( Nåja, nu ha ja ju fått avreager me nalete! :) 
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 Philly va no super, digga verkligen! :) Nu ska ja hem å sen ska vi 
på Kalle å chokofabriken, K 

  5 57 Hej <namn> å <namn>! :) Har it ni na drygt et me?! :) Tänkt tå 
ni it ha ringd na..? Klarar ni er utan mej? :) Här har vi d bra, ha 
spela N&F 4ggr, vuri på bio, 

  6 58 shoppa å annars bara vuri :) Ida ska vi bara tag a lognt! Ha d 
bäst! Kram/<namn> 

  7 59 Nu ha morsan ladda opp me 16 yoggisar tills häila poljon kom-
mer häjm ti häljän! :) SO: FEEL WELCOME!! :) 

  8 60 Hej! Hördu, ja kommer it na på höstmöte ikvield, fö pappa had 
it tid ti far na, så tyvärr.. men hoppas ni får na påverka iaf! :) 
Häls åt <namn>! Kram! 

  9 61 Ja ska no på jomppa å he je pilates å avslappning :) ha aldri vuri 
på he så e var intressant å si kva e rektit je fö na :) ses imårn! 

  10 62 Hej! Je e våran tur ti hämt f. bikskolan imåron? H/<namn> 
  11 63 Hej! Va ha tu ringd å mieg 11.49 idag? :) had nämligen glömd 

telefonin shärhäjm idag, så ja såg e först nu.. :) 
  12 64 Tövla du na me telefonin nu igen?! Fö ja fick messe 2 ggr.. :) 

Fast e je ju allti festligt ti få mess.. :) Ses, kram! 
  13 65 Hej! Va görs? Ja läser på biologi å var mäiråmäir oroli hu värl-

den kommer ti si ut om 50år tå vi ha släppt ut en massa skit :( 
Hu va e i Vasa idag? Annars, vi 

  forts. fick fläir sidor i bigge ti läs i Livet s. 40-54 å 66-75.. men it fö att 
man nu nånsin sku hiend läs allt it.. :) men vi ses imårn.. 
KRAM! 

  14 66 Sha! Ja.. läsandet.. ha no läst ganska mychy, men it väit ja nu 
om ja varken fattar elå kommer ihåg na! E nu så förkyld å trött 
så man ork ju it jier na :( Men 

  forts. hoppas ja kan kom me imårn iaf.. Platsupptagningen låter bra, 
så kanske vi får va TÅFF å siti längst bak.. ;) Gonattkram! 

  15 67 12 sku ja tro.. fö an je 12.15 shenn så.. Kan ju skick igen om e va 
nain annan tid (ligger nämligen isängen å ork it ga ner å skåd) :) 
Men ja e rätt säker på 12, ses 

        
Katarina G 1 68 Hej! He je lieng sedan ja huört na åv d. Hör je annors då? Sjenn 

je no bare bra. Ja tänkt he buri ju snart närm se sportlov å tå 
sku ja kon kom å häls åp 

  2 69  de na... Vi sku måst planer i tid hison gangon! Kram 
  3 70 Hur gar e me matteläxon? Ja ha faktist lyckats få all uppgifter 

löist. He je bare ti kom uvi om du behöv na hjälp me fysik... 
Syns! 

  4 71 Ja, he sku bord va vecka 9. Mamm tala na om at et eventuellt 
sku kom häim na tenn i samma veva å. E sku ju va bra om vi sku 
kon far ilag ena räison. Nå  

  forts. it je naon fara me hede sims spele, on måst köp e eget om e je 
så..  

  5 72 Stort GRATTIS åp 18-årsdajin! E lite pakett me exklusivt inne-
håll väntar... Lycka till me kyörkorte! 

  6 73 Hördu vi ha it fundra så laangt än. Men om ni vill kom mie så je 
bare trevlit. Vi får ju bo hos brorin, å tier ryms no ni å. Ni var 
funder åp a! 

  7 74 Hej! Vi ska no bare ta e longt i häljen. Sj då? <namn> å jag tänkt 
annors far ti svedoland uvi sportlov... Sku ni vill kom me? hörs 
nå! 

  8 75 Hejsan! Hördu ja je i kasköjen så ikvield gar it e... Men vi kan 
hyörs na åp sönda så kan vi fast far ut å vander na. Ha e så bra!  

  9 76 He var itt na intensiv gympa fö våran däil. Sku du annors kon 
kopier pappre me potensregler åt me fö ja ha slarva bort a..?  

  10 77 Hej! Var e du? När åker ni från T:fors? Jag har wc- o hushålls-
papper att hämta vid skolan. Ring mig om du e hemma före kl. 
15. 
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  11 78 Guess what.. Fick just e samtal från sports gym o tänka sej ja ha 
vånni e medlemskap fö e halv år framåt..:) Ska vi träffas imorn?  

  12 79 Hu mår du? Har du feber än? Vi fick info idag om lieksa resan o 
preliminär anm. ska inlömnas senast freda! Vilka byöker ska ja 
annors beställ åt d? Krya åp de!  

  13 80 Ha du börja me labbrapportin?Ifall e krisar se så kan vi ju far ti 
halv 8 i myön.Ja väit it om ja kommer på gympan fö mamm e 
bort, alltså e ja utan sjuts...,  

  14 81 Jo, no sku du väl kon ring ti han. Han ställer säkert opp om itt 
an har na anna. Men vi syns imorn!  

  15 82 Ojdå, he va it så billigt! Men men du ska försök ha a så bra e gar 
åp värst båtin nu tå.. Hörs!  

  16 83 Hejhej. Alltså int ska vi väl va tidigan i skolan imoron? Vi ha 
som int alls fått na info vi så..  

  17 84 Kanske vi sku måst jier he. Om vi sku buri på 6 halv 7 tidin tå isf 
men vann ska vi va? Fö mieg spelar e ingen roll. 

  18 85 Hej! Ja fundra åp he jag å... Tror du vi hindar lag an i moron 
baket skolan?  

  19 86 Alltså ja väit it, men eftersom att it e je en bindand anm. kan 
man ju vis intresse fast man it far tå sedan. Vi syns i moron! 

        
Louise G 1 87 Hej!Jag hörd du va sjuk..Tenkt bara säij att vi it fick na nya 

uppg i matte utan kämpa på me täide samma...Krya på dej 
gumman! 

  2 88 Jo he jier nog he... 
  3 89 Moi. Tenkt bara fråg om du ha räkna na matikka? Itt lyckas jag 

me läxon idag hellär:( 
  4 90 8€ kan vi säg. Jo jag je häim hela dajin så he je no bara ti kom 

efter on elo så kan vi typ ses nain stans? 
  5 91 Jo jag har on men je du säker att he je samma bok? Va häiter 

on?  
  6 92 Hej!Hur har tu a me matteläxon?Fick du båd?Jag tycker e sir så 

hopplöst ut. 
  7 93 Jag piedar så behöv itt kom et me na 
  8 94 Nå jag har de flesta inre sekretoriska körtlarna men huvusaken 

att köns,sköldkörten,och hypofysen je mie. Detta sattyg me 
<namn> var it ti naa! 

  9 95 Hej jag såg bilen er så jag tenkt bara säij att jag e nog hem ifall 
du har tid att ses..? 

  10 96 Je na avbokningar idag?Jasmina har iaf avboka...Tenkt ifall 
tvillingan sku rumas mie. 

  11 97 Hej! Je sekärt att revyn buri kl.19.30?<namn> rådda åp me 
7?Kan it koll a jag för jag je i siemhallin... 

  12 98 Hej <namn>! Tenkt ifall du sku ha kumi ti jymme om måron? 
Jag jobbar där från 16.00...Allti trevlit me sällskap:) h:<namn> 

  13 99 Jo vi kan taga nain arin kvield...Hyör åv d bara så ses vi! 
  14 100 Åhh nej jag sitter i ett möte då..Far ti jymme ti halv8 men tå ska 

jag på intensivgympa så jag har som follt opp imoron...Ojoj vi 
gåtar taga nain arin da 

  forts.  g åp nytt. 
  15 101 Hej! Jag ha it bestämd me än...Har som så mytchy ti jier...Men 

antagligen far jag nog...Jag skickar om jag it far na elo?Ska jag 
kom via jymme? 

  16 102 Jepp jag tar me a åt de imoron! Jag is it far na jag tå heller..Man 
har ju nog ti sysselsätt sig me så...:-p 

  17 103 Je från sid 126 du tycker he it gar elo? He je för mieg. Jo jag far 
ti 8 imyön...Så jag antar vi kan koll uvi a åt mönin... 

   
18 

 
104 

 
Hej! Oj hödu hitche matte! Alltså je viktigt att läs 126-139?Ha 
som it räkna na från he än...It kan an ju ta na från he tå? 

  19 105 Hej!Hödu vetja du kommer ikvield nu tå? Sku ju va jätteroligt ti 
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träff de,för he je ju no laangsedan man ha sitt d naa nu.Allihop 
måst va in i lokalin sä 

  forts.  inast kl. 22. Nåjo men vi syns ikvield tå kanske...  
        
Mia G 1 106 Hej på dej! Sori att ja int ha svara furi, såt å spela.. ja tror pass-

foto kostar typ 8e å tågbiljettin 26,30e. Nu ska ja föschök få 
matte ti na.. ses imån! Kram (= 

  2 107 Hej på dej! Hur va e på konsärin igår? Fick du näin autograf åv 
Philly? ;) operan va jättebra, heftit me så stor sal! Nu ska vi 
snart ga ut å ga å sedan jiet 

  forts. näinstans.. ha d bra! kram 
  3 108 Hej tjejen! Vad görs? Ja sitter i tåge å slöar.. ha shoppa idaa 

men ja e så besviken tå int jahitta na skoar i HÄILA HESA!! 
Höörtu, på torsda kon vi ju h[itt] 

  forts. 
  

[h]itt åp na fö tå je vel <namn> häim å, typ far på bio och 
bränna lite pengar i stan ;) nu ska ja försök lies mannen utan 
öde.. KRAM 

  4 109 Hej! Hördu ska vi spiel på Söff elå i gymnasie imåron? 
  5 110 Hej! Va görs? Du, ska vi hitta på nåt imån? Chokladfabriken gar 

no på bio än ;) men <namn> messa igår att hon kona int va me 
på na på torsda så d blir ba vi isf. KRA 

  6 111 Hej vill du siti åp me ås ti niesby imåron? Ja väit int når vi far, 
messar imåron.. 

  7 112 Hej! Vi sku måst far räi halv 4 fö mamm ska va på Söff halv 5 å 
ja måst ti K-hallin furi.. gar he bra? 

  8 113 Måsh! Hördu tänk bara säi att ja va just å mejla generalbasan-
teckningan åt d. fö ja förstår att du ABSOLUT vill la läxon ;) ha 
d gött! Kramiz 

  9 114 Hej! He va i misstag.. :)ja tövla na me telefonin. Vi ses imån! 
KRAM 

  10 115 Halloj! Vi ska räken 122, 123, 124 och 128. Å så ha vi ändra 
textin lite i 124. Slute ska va ”vid vilken dos stabiliserar sig…” 
Int för att he gjord mieg 

  forts.  na klokan ;) kram 
  11 116 Hej! Int va e na viktit, bara undra om folk bruka ha stor väska ;) 

ja packar ju allti som en galning! kram 
  12 117 Måsh! Hur går läsandet? Hördu tänkt bara säi att ja kan ta opp 

platser imån fö ja kommer ju som föscht in i män buss å så kan 
nu byta i lafjuöl ;) ses imån! kram 

  13 118 Hej du! Hur e läget? Hördu <namn> fyller ju på tisda å vi tänkt 
att vi sku köp e spiel åt on.. vill du va me? <namn> sku köp a nu 
tå han je i hesa.. ha d bra! kram 

  14 119 Morsning korsning! Hördu <namn> ringd just. Han va på spel-
jakt å hadd hitta e spel som hätt TABU som liet kul så ja sa att 
han kona köp he åt <namn>.. 

  15 120 Hej! Va bra! <namn> tyckt e va bra å (: Vi gjord int så mychy på 
matte, skriva na lete. Vi fick no läxor men du sku no nehöv 
boken för att kon lag täi.. hurhanihaftd? 

        
Natalie G 1 121 Hej! tänkt du far på bön hos <namn> ikväll kl.9? Tänkt om ja 

sku få kom mie i bilin isf :) 
  2 122 Hej! Je itt e na dansas ikvield elå? 
  3 123 Je nar i niesby elå pvg? Ja hadd tydligen it na spelas.. 
  4 124 Jo ,he kan vi no! =) 
  5 125 He va värr he tå.. Ingen vill skjutsa här.. Men no kan viju va nier 

<namn>, <plats> elå hos mieg! Du kan ju hör me <namn> å si 
kvartåt e lutar ! 

  6 126 Hej! Jag är sjuk idag. Kan inte komma på spellektion. /<namn> 
  7 127 Hej! Jo ja e lite svag å förkyld.. Hadd feber igår. Tänkt skriv 

uppsats å catch op i matte idag. Häls åt all ! =)   
  8 128  <namn> ringd, di startar nu! 
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  9 129 Ja skådar a säinan. Har dans nu. 
  10 130 Haha, jazz verkar va favorit! =) bra eje bra, säkert givande på 

olika sätt! =) Jag e nästan frisk nu, bare extra snåråt.. Meen far 
no ti skolan imåron! B[lir] 

  forts.   lir kul att träff na folk! =) Men ha en dånabra dag imoron! =) Vi 
ses sen nångång. *krama* 

  11 131 Vad bra! :) jo, e va bra på <plats>. Mycket folk! Mycket blomster 
å musik. Trevlig stämning. Momma kommer imåron. Vila ut nu 
å njut av allt ! :) 

  12 132 Nåjoo helt ok. Ska ga ligg tidit sedan. Ha d trevligt ! =) 
  13 133 Ja d e no den =) va ja mena minns janu itt, men d e den! 
  14 134 Jag har klarat körkortets skriftliga del! Kör upp, kanske skär-

torsdag 
  15 135 Ja väit it va ar jier.. <namn> å jag e hos jag, har släktkalas. Je ni 

ut å kör? 
  16 136 Ja väit it folk e åp vieg ti teneriffa shenn =s.. <namn>? 
  17 137 Jag är på <plats> än. Kommer nog hem på något sätt. =) sov 

gott. 
  18 138 Nejj uss. Ha no färdats tillräckligt efter vägarna idag.. 
  19 139 Ja finns i tisdagens sydin =)  
        
Petra G 1 140 Aaa.. Men du behöver int förklara mer, du å Han vet ju hur de e 

=) ha en välsignad dag 
  2 141 Eeh..ja väit it he.. Jo, klarinettlektion var kvart uvi sju idag,it 

samma tid som förr. Ja ska noo hämtas från söff som vanlit. 
  3 142 Goddagens =) Ja rekommenderar närkrist ikvield, om du har 

möjlihäit ti sii a! <namn> ha filma från mvv, å he rektit bra 
laga! =) 

  4 143 Nu sluta möte =) <namn> skjussar ås,så vi kommer noo så 
småningom =) 

  5 144 Vi kan stjuss vi, gar he bra? =) 
  6 145 Ja hiendar noo =) 
  7 146 Mhmm, va bra.. Ja känner mej vilsen =P Men noo kommer ja 

säkert.. Ti tieg ti halv sex typ? 
  8 147 Vi slipper häim me <namn>. Vi ses imårn! 
  9 148 (haha, imårånnatt e kanske int så lyckat =P <namn> ska ju 

predika på söndasmårån =) ) 
  10 149 De sku va jättekul, men bättre e de ju om man e på rätt humör å 

sånt.. 
  11 150 Ja ha int tala me <namn> å dom, ja bara vet att <namn> int 

kommer,fö henne väckt ja just =P Dessvärre börjar ja känna mej 
lite tveksam själv.. Du tror int 

  forts.  att imorgonnatt blir bättre? Fast de sku ju va tråkigt om de int 
blir alls då.. 

  12 151 Ti edär? Kommer it <namn> naa? 
  13 152 Mmmk.. Dyker ja opp så jier ja, annårs får ni ha de så mysigt 

utan mej =) 
  14 153 Uuu =) (pah =P) (söta va skumma uttryck..) Kvann e restän tå? 

E kan hiend ja far häim om it vi e all (sku vi va all sku ja känn 
me ”tvinga” ti kom =P) kä 

  forts. nner mej dragen ti en såndär bibel.. 
  15 154 Väit et naa? =) 
  16 155 Ja ringd åt papp iställe =) 
  17 156 Goafton =) ja kommer noo me bussin, å har noo håltiim. Ja 

tänkt just åp om ja sku ta na mattestöd me <namn> tå, men e 
kanske gar ti ta naonanongang (tss= 

  forts. ) ) he. Så, jo, he kan vi väl noo =) Sov gott å dröm (inte så...) sött 
(...så att det blir blaiskigt) =) *kram* 

Rebecka G 1 157 Jodå he no 19.30 på fredagan e väl på lördagan som e 19.00 tror 
ja.Kommer snart efter d! 
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2 158 Hej!Jo vi va ut o körd lite så tänkt vi att vi sku ha kumi ti 
pörtom en sväng om ni va där :) men en annan gång.  

  3 159 Hej!Vann e du ikvield?D sku ha kuna kom me ut naon häli om d 
it e i åbo..Vi hörs nå! 

  4 160 Hallå!Va gjord ni på fransk..Fick vi na läx? 
  5 161 Vi far no me bussin imoron för papp ska far me pappren imoron 

så..Syns! 
  6 162 Far me bil imoron lite baket halv 9.Syns! 
  7 163 Okej..Jo hon had he.Sa hon na vilken tid isåfall?Sedan ikvield 

gar e väl no..Kan ring na. 
  8 164 Ja tar bilin imoron..Ring en pilar fast om ja ska kom via d. 
  9 165 Okej.Ja kom på att ja måst ju ta me ett jeans par om man ska 

kon ga in naonstans sedan för annors sir e väl no lite för rolit 
ut.. 

  10 166 Hej!Jo ti baket matin kommer ja väl om ny period börjar imo-
ron?Jo kan tänk me he att du buri va trött på att läs men he nu 
tur e sista prove nu.Kramkram 

  11 167 Okej per post?Men ja måst funder lite för he vort som så snabbt 
nu o så e it ja säker vilken dag än.. 

  12 168 Okej kanske ni tänkt ti vargöjen?Jo men om it föri så på månda 
syns vi.. 

  13 169 Hej!Vi ha börja me pappersförsäljning i skolan för att kun skaff 
nya soffor.Allihop ska sälj 10 o man har tid två o en halv vik. 

  14 170 Vi kan ju far på en kaffe om ni kommer furi nie.. 
  15 171 Hej!Har du planer för ikvield?Tänkt om vi sku ha fari ut o van-

der en sväng lr na? 
  16 172 Hej!Hur gick prove?Va häiter låtin som vi haft på intensiv-

gympa o du tycker e såde bra? Tänkt försök ladd ner na låtar 
nu.. 

  17 173 Hej!Du fick väl no franskpappren?Allt ska va färdit ti månda för 
hon e bort på fridag så vi ska lag på egen hand. 

  18 174 Hej!Ja glömd ju att säg ida att ja tar bilin imoron ja kommer via 
vanli tid om it e na speciellt.Syns! 

  19 175 STORT GRATTIS ti 20-åringen en dag i efterskott!Hoppas du 
had en jätte bra födelsedag! 

  20 176 Hej!Jodå it har ja na planera imoron..Jo he passar bra ska vi säg 
halv 11?Syns!  

        
Alexandra G 1 177 Hej.Når måsta ansökningan va inshecka ti skolor?Je e ett två elå 

tri vikår?Minns et handi as ansökningen som e too såde lieng 
fyö?Best att sheck i tid.  

  2 178 Ha et liest a nu då? Va e naa oåv värde, elå behöv itt ja läit opp 
a? 

  3 179 Sid 27-38 bord e ha vuri oåp. Itt fö at ja ha liest a,men om man 
vill få bra i a så gar e no lettan om man ha liest a. 

  4 180 Hu shå? Itt va vel tu na brydd heldär? Tå e nu je åp in torsdag så 
väit ja nu itt om man sku årk me a. Ja har ju jomppa åp onsdag-
an ja å. 

  5 181 Go måron. Jo, e voth no ganska säint. Vi for just baket <namn> 
ringd. Va ni nier henar tå änn? 

  6 182 Hej igen. Har et na extra papar som ja kan få loån? Alltså itt wc-
papar, utan vanlit skiv-papar. Hellst e A4... 

  7 183 Hej. Jieg modde bra? Ja missa me na hienvisas tenn i bör-
jan,men baket voth e betär. On saa at ja voth betär i hisin än i 
handi furi. Vetcha on har rätt.  

  8 184 Å kvöm trodd et sku jier he om itt et laga a shölv?Tå jag hadd an 
så måsta ja stig opp klåckon ått all myönar fö ti få a laga. 

  9 185 Näj! Måsta et nu säij att ja itt jool he?! Ylakt! 
  10 186 Kommer et åp tisdain naa?Itt vill ja faar ömsand!Kommer it 

tu,så väit ja nu it om ja tänker faar.Elå kanshe,om <namn> 
kommer.Men on saa at it on sku faar. 



 

255 

  11 187 Hej. Nä,ja tänkt itt he. Men om et vill kan ja no froåg. 
  12 188 Kva sag et at et sku jier åp lödhajin? Ja tänkt om et sku kom mie 

å shid... Mamm,jag å friiarin tänkt far froån myönin så at vi foår 
skid i solen na å. 

  13 189 Hej. Hu jick e i studentskrivase fö de? E jieg itt så bra fö mieg i 
realin,men no var ja godshänd. 

    
Anton G 1 190 He va itt nar vör gravgålin idag heldär. Varken nain bil elå na 

folk. Gåt försök na sedan. Sku et förresten kon köp häim na cd- 
dubälfodral ida? 

  2 191 Jo han je no bra,tycker jag åtminstone. 
  3 192 Jo jo, ha itt ens börja än :) Väit itt hur ja ska årk buri.. Känns e 

na konstit ti itt va därhäim me <namn>? 
  4 193 Jo vetja ja hara bra,je nalete stressa infö studentin... Nu just 

siter ja å skådar Terminator 3. Hur je e åp tb då? Tycker di 
verkar hav a håsåt där. 

  5 194 Hej! Kva jier tu nufötidin? Hur va e ti buri skolan åp nytt? 
  6 195 Ja ha skåda 5 min. åv hande först... Jieg igenom inkorgin sjen 

åm kveldin så hitta ja medd. dett. Verka no bra he lilla ja hinda 
si... 

  7 196 Nu ga ja täiji ner hot shots ätt o två. Väit et åv na ar bra filmer 
man sku behöv? 

  8 197 Ok,ja dyker opp et en stånd. 
  9 198 Ner <namn> o jetär. 
  10 199 Halåja! Tu ska ring åt <namn>!:) 
  11 200 Jo vi hadd no he. 1,2 och 3 
  12 201 Äsch då! E på spa med familjen (mammas 50års present) så ja 

je som 200 km från närpes just nu. Tänkt ni jier na skilt ikveld? 
  13 202 Jo,he ska ja verkligen jier. Hav a så skojit ikveld,å häls me de tu 

å åt allihop! :) 
  14 203 Räddningshelikoptrin, han tänker kom å jiet op de! :) 
  15 204 Nåjo,vetja he va bra. Kalt fö fläir... Såg no de tå et kom ti skolan 

=p  
  16 205 Siter däräim o leser finsk ti studentin :/ JÄTTEKUL!! 
  17 206 Håx ti ta me filmen mina ti skolan åm måron så ja har na ti skåd 

:p 
  18 207 Ok,ja tänkt tilik he,men ja vila it fråg on sjölv ifall e va e känsligt 

ämne. 
  19 208 Hej! Ja väit itt rektit... Hede vanliga vill an väl ha,in bil in skoter 

o.s.v :) Ja kan it direkt håx åp na skilt just nu som an a tala om. 
Ja tänkt ja 

  forts.  sku bjud an åp na tå ja hittar na paslit. Hur je e i gymnasie 
nufötidin? Ja hörd att soffgänge ha splittrast,å att <namn> har 
läidon. 

        
Björn G 1 209 Go kväll! Hu je läge? Kommer du häim na i häljen? Måst hit åp 

na i så fall. Hörs! 
  2 210 Go mön! Tror du e sku pass att ja kommer o tvättar bilin naon 

gang idag? Elå lönar e se om e var slaskot på dajin? 
  3 211 Jo je i lappland nu men ja kommer häim i moron på kväldin. 

Ska du buri arbet på månda? 
  4 212 Kommer no häim först ten 9 tidin så it tror ja att ja hinner på 

kalas tå i alla fall.  
  5 213 Hu va e, tänkt du kom et me i mön? Vort som aldri rektit be-

stämt. 
  6 214 Kommer du via hit 10 uvi imoron tå? 
  7 215 Hej tänkt bara hör hu ni har a. Jere bra väder? Myky sevärdhet-

er? Sku ha en som vill köp jossas telefon om ni fortfarand vill 
säli an. 60€ va e väl? 
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David G 1 216 Hej älskling... Kva ha on syssla mie idag? Had du trevligt igår? 
Saknar sällskape dett... Pussan gulle... 

  2 217 Ja gåta bere skeck igen å säj att ja älskar de grymt mytjy älsk-
ling.... Gonattpussan i mängder 

  3 218 Nå ja je nu som i niesby jag räj... Så... Men vi kan no ta häim 
de... 

  4 219  0505551234 elå 0505552345. Du bordar no få tag på an vi äin 
åv täiche. Så får et ju vet tiden å tådde... 

  5 220 Hej... E va no fiint håre dett! E va nalete mörkan en kva ja trodd 
e sku var... Ja je nu på väg ti <namn> nu... Pussan älskling, 
älskar de...:) 

  6 221 Je ni ut i jaktin na ida? Ha ni få na då? Å kvan je ni å jaktar? 
  7 222 Hej älskling... Va ha du gjort nu då? Ja ha nu bere vuri i <plats> 

å vuri åp datorin. Saknar de... Gonattpussan sötnosen 
  8 223 Ja väit att vi just va ilag men ja måst nu skeck å säj att ja älskar 

de å sov sött sötnosen... Gonattpussan 
  9 224 Kva jier du nu ikvield då? Ska nu snart buri ga å ligg... Snälla 

glyöm it filosofi prove!:) janå... Puss å gonatt sötnosen 
  10 225 ??? Kva je läskit? No kan vi he no. Ska ga å ligg nu så man ork 

naa omoron... Gonattpussan sötnosen 
  11 226 Ja kommer no me hande tidigan, om et vill? Ja kan no far me 

hande säjnan om et vill sov lienger... Gonattpussan älskling... 
  12 227 Janå ja vill no att du ska kom me hande tidigan. Men tillik 

tycker ja att du ska sov å taga longt. Du jier ju som et sjölv kän-
der... 

  13 228 Nästan färdi! Ja ja ska ring he tå ja kommer häim. Älskar tieg 
å... Gonattpussan 

  14 229 Ska it sötnosen miin buri ga å ligg? Jag ska nu iallafall ga å ligg! 
Älskar de så grymt mytjy... Gonattpussan 

  15 230 Hu je e me stackars sötnosen miin nu då? Ja har tråkit, ja sku 
vill va me de... Kry åp de nu skönheten miin... Gonattpussan 

  16 231 E va så lite så, va bere rolit ti va me de. Bra att et kommer... :) 
He tror ja att e jie! Gonattpuss å kram... 

  17 232 Hej, kva jier et förnaa ikvield? Ja kom just op från <plats>. Ha 
bere dråtji å jiti naa... 

  18 233 Ok, he va nalete pengar... Tå till ska et vel ha pengar ti handel 
fyö där å! Men vill man far ti emgland så kostar e... Puss 

  19 234 Gått bere skeck å säj puss å gonatt älskling... Tänkt snart ga å 
ligg jag, tu å ska läit de å ligg! :) Vi syns imyön...  

  20 235 Snällt ti biid åp me så man sku få in puss... Jaja ska buri arbet 
nu... 

  21 236 Hede sista medäjlande va skecka idag, bere så du väit. Fick ju e 
extra mejl nu :) 

        
Viktor G 1 237 Sku a kumi men ja har än festfri häli hison häljän så e var it na 

fö männ däil… Men än ny gang.. 
  2 238 Ja å <namn> ska va funktioner, så du kan it siti me åas.. 
  3 239 Haloa! Intressera åv na div3 hockey i vinter i Kraft 2? Isåfall 

samlas vi i hallis om måron sånda kl 16 i hallis.. Behöv ju it 
bestäm d nu men tenk åp a /<namn> 

  4 240 Tå et kommer häim ny gang ska et ta mie windowsstjivon + 
office elå helst bränn egna stjivor åt me.. så ja kan formater 
datorin.. 

  5 241 Joonå vi får sii, ja väit ja än hör e var. Men iaf så kommer ja 
men kva tid e var väit ja it.. Beror åp hörr lieng ja je åp måsan 
he.. Men ja leggär in signal.. 

  6 242 Jo e je he men får sii kvöm som var som trienar.. Fö di a som it 
hitta nar än. Å kändär et na ar tenn som vill kom så je ju bare fö 
di ti kom mie.. 

  7 243 Nää e vort som it na tå iaf.. E va han som it vela laag a na elå kva 
e va, så e var vel it na åv a sist å slutligen.. Men an drar nier all 



 

257 

ar i stjiitin å.. 
  8 244 Joo e no ti salu än. E bra i skick tå man tenkär åp åldrin.. Efekt-

piipon je förstås it i best skick tå on je kyöft begagna, nalete råst 
åp kryötchin. Annars bra 

  9 245 Ja tycker vi haa he.. Men va it he räj ti förr fridain? Hmm.. Men 
man fattar ju endå nestan nåll åv a så e nu it så stor stjillnan :D 

  10 246 Tackar tackar. Joonå ja buri veni me nu na smått så e gar sakta 
men siekärt framåt.. Men än jee laangt ti tåppin 

  11 247 Hej. Huörd schenn igår at vi ska va ihop om in nalete störr 
present åt dom 2 lyckliga ikvell.. Talast om in mixer. It sku man 
rumas mie i presentin än? 

  12 248 Fie no spiel häila matchin. Någålunda bra jieg e ju no, vi buri 
hitt spele vårt å sakta men siekärt så e boola buri ga betär å 
betär.. 

  13 249 Men bra ti säj till naa.. Ganska fult tå tu kommer ienda schaani-
fråan å så je it e na.. Haha :P meen siekärt gar e ti kåll opp täjde 
tiidän åp nete.. 

  14 250 Jo, jälft vel no hede så man viet nalete kva som kommer.. Bare ti 
lies åp nutå restän åv kvieldin J 

  15 251 Nää ja väit it ja råka försov me fö anin dajin irad.. :)sover no fö 
lite å kva e jie.. Ska behöv far å miet na tådde värdär nain daa ti 
helsovårdarin.. 

        
Markus G 1 252 Gomön! Ditt meddelande hadd vari avviså å ja ha itt märkt a 

furi nu imön.. Ja joh itt je lätt tå e je svårt :P Nu ska jag buri stig 
opp å klä på me å na  

  forts. tårde.. Men vi hörs na säinan! Have a nice day!  
  2 253 Janå he tå! Just just.. Nä vi tar he naon aron gang :D Sov så Gott 

nu tå ;) 
  3 254 Tjena! Hur är läget över där i vasa? Je na företagsamt? ;P Shen-

nar i näpon har vi tråkigt, 50min åter tärt vi får slut fö dagin :P 
Ja jag va mega slö igå 

  forts. r, ber om ursäkt :) Men nu ska jag tag å försök föli me på lektion 
;P Jag ringer tå sedan! 

  4 255 Hejsan! Hold just på ti buri skeck åt de :) Nå bättre sent än 
aldrig ;P Jo klart jag kommer att dröm om de sötisen! Du var ju 
dröm na roligt om fjåmble! 

  5 256 Hejsan Sötisen min! <3 Ursäkta om jag stör men jag har absolut 
ingen att prat me, all skolkar å mamm je å besiktar bilin män så 
jag kan itt far ti <namn> :/  

  6 257 Sidu sidu, itt så illa he måst jag säi. Janå jag ska väl trän na åså 
var e väl ti skåd nain film antar jag, itt na specielt me andra ord. 
Janå allsist så 

  forts.    var he ti far ti närpes å trän tier på gymme me hellman.. Sku vill 
att tu ska va här! 

  7 258 Gonatt sötisen min <3 He va ju itt så bra om du fryser, jobbit 
stuff :/ Tråkigt med prov men kissen tar no täi utan bekymmer! 
;) 

  8 259 Ett litet test: lägger du korvin ovanpå ostin på smörgåsen, eller 
lägger du ost ovanpå korvin? :P 

  9 260 Hejsan! Hold just på ti buri skeck åt de :) Nå bättre sent än 
aldrig! Du var ju dröm na roligt om fjåmble det tu tå å ;) Miss ya 
so much! Tur att he snar 

  forts.  t je helg..  
  10 261 Vann je tu då? Kanske jag ska måst kom et de? 
  11 262 Hehe! He va no na he måst jag säi ;P Yes yes, no i skick tå me 

andra ord :) Vad tänker <namn> göra idag då, plugga hårt 
förstår jag? ;P  

  12 263 Hejsan! Vad gör du nu då? Nåt trevlit antar jag :) Själv så tog jag 
en dag ledigt från skolan ;P Ja jag hitta dina handskar i bilin 
idag :)  
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  13 264 No just va jag tänker jier he :) Men nu börja jag skåd på nain 
film, hoppas jag somnar så jag itt gått skåd häila :P 

  14 265 Hehe..jaha..siter nu nier fammo jag så :D 
  15 266 Jaha..får si om man ork ga na sjölv..måsta nu far ti fammo 

åtminstone :/ 
  16 267 Haha..tu var jier he... :)Hörs na säinan bondin! 
  17 268 Hallå..kanske an ha kumi häim? 
    
Mikaela V 1 269 Jåå vi kan no ta han. Ja ringer ett missat! Kommer runt 20 över. 
  2 270 Joo e je e siekert. Jo he kan vi no jier, ska et mamm ja å ti 6.   
  3 271 Di jävlan kan it bestäm se. Men kam ju skeck så fort ja vaknaq 

imön om bilin je schär häjm elå it. Nu ska ja dusch.   
  4 272 Nå na runt 6 elå baket. Mamm o papp ska åp bölerevy ti 7.   
  5 273 Okej täijse buri vel no va å. Kanske 15-20 uvi.   
  6 274 Hej! Tror du at du kan kom et mieg, <namn> å <namn> ti 2 ti 

JP?   
  7 275 Hejsan! Kva jier et? Kom just ur dushin ja, å nu ska ja nörd me 

åp datorin.   
  8 276 Ja just så. Nå he var at ga ligg tå du kommer häijm tå.   
  9 277 Okej! Bra! Du e så snäll! (:   
  10 278 Mön. Ja kan no kör. Kommer ten 20 uvi, ringer pilar    
  11 279 Nå når tror du at tu je färdi då?  
  12 280 Hej! Gick det att ändra tiden för <namn>? Vi hade beställt till 2 

men vill ha senare.   
  13 281 Kom in åp msn.   
  14 282 Nu ha ja just jiti o nu jeter ja glass å nördar me vö datorin. Kva 

jier tu då?   
  15 283 Du får no buri kom!   
        
Linda V 1 284 Jaha kom ti uocana tå du slutar tå!    
  2 285 Hej. Va jier et? Je i skolan ja..Kanske du je i jobbe? Nu ska ja 

fortsätt..Synes.   
  3 286 It halka du väl omkoll..?:/ satan va e va svårt at kör op et back-

an..For nestan in i e trä..Nu for e no slut ov...Nu kommer big 
brother..   

  4 287 Yes e gar no..   
  5 288 Oki.. <namn>je me o..Vi je no i näsby..   
  6 289 Nä ....Kanske du buri var fädi? :)  
  7 290 Tjena.Je i kstad..Men ska no buri far heim snart..A jiti nain 

burgar chen op jussigrillin..  
  8 291 Yes Mc Tillägg :-)   
  9 292 Yes.. Kan ju höras na sedan.   
  10 293 Haha :)   
  11 294 Nej nej it na dreckas...Vilken tid ca ska du tit då?   
  12 295 Oki...Komer et nain minut, om itpap rier där    
  13 296 Hejsan. Kva jier et? Ja börja funder uvi samtale våraat.. Du 

tänker fest i kvield, o ja ska va chaffis? Elo va mena et?   
  14 297 Fy satan va e jd tråkigt at arbit.Har hövårk som faan sj..O vil 

bare sov..Har så satans at jier o..Så e je bare at buri lag allt 
nu..Jobbigt!    

  15 298 Jaadu...Kvan je du nu då?   
       
Cecilia V 1 299 Hejsan! Vilken tid kommer du ti vocana imåron? H: <namn> 
  2 300 Jo! Ja je meretta liedi imåron,men ja ska opp ti vocana å tvätt in 

bil,så ja kommer siekärt runt halv 10 tidin dit! Men vi ses siekärt 
na imåron! 

  3 301 Hej! Ja itt huört du ha stjecka na! Men e gar no bra på månda! 
  4 302 Tack desamma! :) 
  5 303 Va ha händ? Itt ha e vel vuri na grymt?? Kraman 
  6 304 :) joo! Såde je tå! Vi måst no tal mäijr nain kvield! Va rolit ti tal 

me nar som lydes! GoNatt kraman i massor! :p 
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  7 305 Itt je hon,on je ju blond hon nu! Men an kyör itt i niesby na nu 
itt! Ja je ut me <namn>! 

  8 306 Hej! Ja siter å skådar tv! Väntar e ska var påstjen! :) kram 
  9 307 Hallåja! Ska vi far åp in käff ikvield? Kramin 
  10 308 Nä! Ha itt håksa he! Bra du sa,jag ska ta räijdon på he! Kram 
  11 309 50€ fö na lampor å tå itt an hadd me se körkorte!  
  12 310 Ja väijt itt ja! E je kanske nar som ha ringd fäij! Kram 
  13 311 Ja je nier kent! Ha just börja ja! :) du ska hava så bra ikvield! 

Kram 
  14 312 E vel no bare täijden vanli kalax å tjärlax boan! Kom tiit bare! :) 
  15 313 Mm. Vi ska ju no behöv träffas na ikvield. Kraman 
  16 314 Kva jier et nu? Jag buri var nalete smårört :D Kraman i massor 
  17 315 Kva jier et nu då? Jag je nu åp vieg från tjärlax å väjt it kva ja 

ska jier... 
  18 316 Hej:p. No ha e ga bra :p va nu lungt igår.. Hur ha e ga sjölv? 

Jättekram 
  19 317 Hej!Va ska ska du jier ikvield? Ja tänkt ja sku ha kumi uvi? 
  20 318 Hejsan svejsan! Hu gar e idag nudå? Väijt du na nuår du kom-

mer häijm? Kjam 
  21 319 Glad påsk vännin :) Du ska ha en jätte bra häli! Stjöit om d å 

hyör oav d na om et kommer ti byin na! Kram 
        
Annika V 1 320 Sussar et elo?? Vi ska ju ti <namn> å <namn> idag.. Tenkt et 

mie na? Kriem min lill diem 
  2 321 Ok, he bra, så får tu lag matin, kom just häim jag, gåta far från 

skolan, ja börja må så dålit, känns som man sku kon spy nårsom 
helst åså kniper e i mag 

  forts.  an.. Men ja ska prov sov än stånd nu å si om e gaar om..  
  3 322 Hejsan!! E vort 1-1, <namn> laga måle.. E va in jämn å spänn-

and match.. Vi spela jätte bra.. Krams 
  4 323 Halåj! Je na rolit ti va me böndren nu då?? Je na mytjy anna 

folk där då?? Kjiem 
  5 324 Hejsan! Ja fieg me me <namn> ti jp! E je 5euro i inträde åså ska 

vel nain trubadur elo na va shär.. 
  6 325 Pa$$t gut.. Mä soitan pilari tå ja haluar at et ska tulla ut:-D  
  7 326 Men gu kva rolit!! Nu får et ju äntligen far ti sverige.. E kan vaar 

na dålit me nain match åp sånda tå.. Synes i måron, halv 3 je ju 
samling.. Kramen på damen 

  8 327 Hejsan!! Just så, ha du äntligen få börja kyör na lienger nu som 
du vila?! Vetja he va häilt ok, <namn> va nu åp betär humyör, 
men vi va it så mytjy folk 

  forts.  !! <namn> å jag mena no åp än öl i kvield så tu var hyör åv d om 
du je häim.. Kräm 

  9 328 Ja e no åp vieg, försovd me.. 
  10 329 Go dag <smeknamn>.. No ska vi vel å gym å bast??:-) tu kan ju 

ring tå din lilla syötiz ha somna.. Pusu ja hali 
  11 330 Oki om ja håxar.. 
  12 331 Halåj!! Jo tenkt it far jag helder , har stiegring..   
  13 332 Hejsan!! Tack fö korte!! E va coolt:-D hu had du a i häljen nu 

då?? Fick du na napp?? ;-) köss<3 
  14 333 Altså lördain je vel 3,4 tidin å såndain typ 1,2 tidin.. Kjam 
  15 334 Grattis ti förlovninjen!! Mommo had liest a i tininjen.. Kram 
  16 335 Hejsan!! Jo ja väit, on ha sagt he.. Jo tack e gaar no rektit bra 

me skolan,, ishockey gar okej, förr häljen förlora vi mot jyvä-
skylän hockey cats me 5-3 

  forts.  , men e va en jämn å spännand match.. Å på söndagen spela vi 
mot ouhu 2-2, tå laga ja e mål.. Hur je me tieg då?? Ja ska far ti 
vasa nu å fir me in kompi 

  forts.  s som ha få examen i fysioterapi.. Många kramar//:<namn> 
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Camilla V 1 336 Hej igen!Nu je vi på vieg ti teboil!Vi kommer et de baket!Bra 
tack hej! 

  2 337 Du ska ta mie nager liter vatten tå du kommer je utan så!Kram 
lilla loll:-D 

  3 338 Hallå!Kva jier hon nudå? Je e fest..Vi je nu i nämpnäs vi som 
bäst;) Hu je e me tieg nudå, hoppas att allt je bra=) Ha d 
bäst..Puss&Krääm! 

  4 339 Hej!Når buri vi imåron?Vetcha he je halv 8?? 
  5 340 Hej!Hu gick prove??Ja tänckt bare fråg om du väit om du ska 

kom ti villon na?Ja vill gärna att du ska kom,allihopp frågar åv 
me men ska <namn> kom mie  

  forts.  na=o) Nå ja GLAD PÅSK på de <smeknamn>. 
  6 341 Hej!Ska vi far ikvield elå it nu tå!Så ja väit om ja ska handel na 

tå ja far in ti stadin!Men vi syns sedan!Kram 
  7 342 Jo ja tror nu no he!Hon sa nu no he iallafall=o) 
  8 343 Häij hu ha e vuri i skolan idag då!Nå ja he je nu bare en dag 

åter,ha et liest på prove na då! 
  9 344 Gomåron!Vetcha vi ska far ti tin villo imåron no!Du ska ju ta å 

bjud tiit na folk tå som <namn> å <namn>!Förstår 
du!Puss&kram 

  10 345 He je no ganska konstit att du it kan kom å häls på me!Men ja 
jag gar nu å sov nu 

  11 346 Hej tu å <namn> kan ju fråg åt <namn> å <namn>!Om dom 
ska kom mie ti Villon,så he var na folk!Kram 

  12 347 Hej ska du kom imåron ti skolan? 
  13 348 Tja!Hu je nu då baket allt ståhej!Nå he je nu bra att vi je liedi 

imåron!Kva ska du hit på ikvield då?Jag ska kanske fortsätt 
sup!Ha d braB-) 

  14 349 Ta mie gänge&påsktrollen å kom hit nu!Alla sviker oss! 
  15 350 Du je it ömsand! Todo ji i körskick å kommer etde metisam, 

sambäl upp na poxhäxor så vi får na party. Fö vi ska ha hit d å 
meti heti. Lag d klar! 

  16 351 Hon kan ju kom hit hon å!He je försäint he nu <namn> je på 
vieg et de nu! 

  17 352 Jo no var e he no!Ja je ju nästan frisk! 
  18 353 Jo ja tror nu no he!Hon sa nu no he iallafall=o) 
  19 354 Ska nar tide ifrån kom då?He kan hiend att vi far först fridain 

å!Fö <namn> ska kanske far tiit en natt!Förjävlit!Når kommer 
ni häim då?Kram 

  20 355 Hej min kontonummer är 123456-123456!Mvh: <namn>  
  21 356 HALLLLÅÅ, e du död?  
    
Simon V 1 357 Haloå! Kånttonumre mett je 123456-123456. Schenn kåmmär 

en nagär sms... H: <namn>  
  2 358 Tu ska konn faar ett in apelsin juice burk me skruvkork åt me. 

Ja kåmmär itt ti hiend... Kitåss 
  3 359 Tu vaal nu säi åt nain lärar ja je å övningskör 
  4 360 Nå vetcha ja ska konn va he. Me kömmas bil? 
  5 361 Väit itt ja. Ut å kör elå naa. Men ja ska nu itt va ut na säint 

ikvield, gåtar buri tidit imyön... 
  6 362 Je no bare i niesby. Tenkt åm vi ska ha hitta oåp naa..? 
  7 363 Ja je å säljar måoped ja nu! :p ringär naa 
  8 364 Vi faar säinan imyön. Ringär naa. 
  9 365 Kva jier et tier då? Elå kvann? :p 
  10 366 Häij. Sitär noo bare i niesby å slakkrar. Tudå? 
  11 367 Hej. Hu jee me formen idag? :p 
  12 368 Jo e je no bra. Va e na rolit igår då? 
  13 369 Kva doonar et mie? Ut na ikvield? 
  14 370 Hede va nu unjefäär kva jaag haa ti kåmm mie nu. Maang va 

nalete stekåt, men e vill vaal ti he tå e je så sellan man skivar 
naa... 
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Alexander V 1 371 Hallå..jaha kva var e ti jier ikvield nu då? 
  2 372 Kvan je na festas ikvield? Elå var it e na! 
  3 373 Vetja he väit itt na prisrektit.Kva bjuder et då? 
  4 374 Vi je åp vieg ti mp paja..et na däilar åt motorpiede. :) 
  5 375 Nää hödu ja hiendar no it ikvield. Vi gåtar tag a nain arin kvield. 
  6 376 Ja jus ja..No jieg e vell no..Vort trött nu så. :) 
  7 377 Ska et kom uvi fram o tibak,så ska vi lag hede fädit. 
  8 378 Nää! Orka far tiit,far in ti byss iställe.elå kva säir et?  
  9 379 Halloå ten..hödu e var no it ti far om morun,ska na aar stans! 
  10 380 Gokvield..it ha et funu ga o ligg? It var e funu na köras om mo-

run it?ha nu it hört na..elå väit tu.. 
        
Martin V 1 381 Vetcha all kommer no. Nå vi synes vell tier tå.men väit nu itt 

rektit än når vi far. Ringer na... 
  2 382 Jå no ska jag he no. Kanske ni kommer tiit å heila gänge? He var 

no ti ta e rektit ru;) 
  3 383 Ne vi kommer itt na me festar bussin än. Först i juli,så buri vi 

kör me han. 
  4 384 Ja haluoja. Kva val he ti jier i moron? Vetcha ni ska kom ti tuuri 

å suup? Satan vi far tiit tiidit vi. 
  5 385 Ja, men he val priima he tå. Tu val ring na tå et kommer tiit. 

Vetcha he val ti ta mie mychy brännvin no? Hoppas nu he, så et 
nu val na ruöt 

  6 386 Kvan saatan va ni uvi häljen då? Såg it alls de naa. Va et iens ut 
na då? 

  7 387 Jahaa. He va ju it na undelit. Jano, va nu ti lapua e kvarv åp 
myönin å skåda åp fmx. Satan he finns no it na som je räidigan 
än he;) 

  8 388 He kan no hiend att vi gar op ti 7. Men ni gåtar funder.he kan ju 
hiend att an lömnar op gålin å. 

  9 389 Jäh gubben bjuuder 6 tyysen € om ni har an än, så ni kan hav a i 
höve. 

        
Mattias V 1 390 Ja haft åv tangentlåse så e stjekka i fekon... 
  2 391 Ring åt <namn> å säj an får itt ta Saaben! 
  3 392 Nå itt än ja kan pingäl na kanske et in tim elå na! 
  4 393 Ja jiesus je itt e tri elå lömna ätt? 
  5 394 Nä,vi je nier <namn>! Far ti henar å såv! 
  6 395 JaJa!Pro lag na lisenser! Elå tieväl! 
  7 396 Nej!Tu får biid tät jag kommär häjm! 
  8 397 Du ska let bilin va ifred,ska kåm häjm na sedan! Men du kan 

försök la täjde licensen! 
  9 398 Grättis på ut pruppar dagen!Jak vara så klad när du fylla 13 år å 

kommer i pubertetet! Men tin penis vekser tyvärr inte mera den 
blev para 5cm... 

  10 399 Ty kan på ladden ten tär skiva på Be Cool filme! Ja ska på kom-
men i kvell å laka ten skiva me diktator låtarna! Åm d sej går 
pra! 

  11 400 GoNatt gulle! Älskar d grajsin,vi synz vell i möron! 
  12 401 Ska vell ti labor elå va sjär häjm,å ja sjussar itt d! 
  13 402 Ja,ja ska skåd in film nier edo!Älskar d gullan! 
  14 403 Täck täck!Kriem... 
  15 404 Kvä? 
  16 405 Gonatt solskensflickan min! :) vi syns åm måron.. Älskar dej 

jettemykke 
  17 406 Va rievlit ö!Elkar dej! 
   

18 
 
407 

 
Haloja!Kva var e ti jier i häljen!E var vell labor fest åp lödain!Ja 
ja vi syny na hej nu tå trixi! Kakka hål ja ska ta 25 juro å ga ja nu 

  19 408 Ska ja å handel na?  
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Jonas V 1 409 Tänkt hör hur e je me de o va du gjord. 
  2 410 No int så mycky.je så fans krapula.fick du de na igår? 
  3 411 Jungfru Maria är villig och våt, ropar på Josef att nu är jag kåt. 

Josef gav Maria ett saftigt pul och detta är grunden till att vi 
firar. 

  4 412 Jasså kommer mie tå. 
  5 413 Jasså du va ut på na tåli tu igår 
  6 414 Glömd ja ju att jev bootsän åt d ja shåppa idaa=P 
  7 415 Va jier du nu då? 
  8 416 Nå no ere bare bra me miäg.. Sku haft lust ti far ti fontana men 

ingen ska tiit.. Sup ska ja iaf!=) kramin! 
  9 417 Eij du! Hulu ja sitär å läitar na räisår..;) ka jier tu då? 
  10 418 Vissa siter på arnolds å jeter in monk.. 
        
Isak V 1 419 He beror åp he-lagar man a jåbbit fö se så var e ju he å! 3on je 

ganska slö ejentligen..förutåm tenn runt skrivningan tå,tå e je e 
helvit å stressåt såm fan!  

  2 420 Nä..liggär no bäre å latar me å skådar tv. Tyckär ja a jort mett fö 
värdän ida..   

  3 421 160 i 1,men e gar ju ti stjeck 3 gangår he såm 1.   
  4 422 Hm. Du gåt tenk di je ong å har mytchy ti lär än!    
  5 423 Ja nå no ha man sitt mytchy sårtärs förhålland men hede va ju 

no faktist na lete väl..! Prov föreslå åt di at e finns na såm häitär 
kåmunisier..  

  6 424 Nä,ja je häim å bytär bil nu!:p Vectra fieg na fäil(he je ju opel). 
Men vi ska no tibak ti niesby nu.  

  7 425 Ja hödu..ja har medlidand. Väit hur e je.. Nå,lycka till! Får 
håppas it et gåt va ut ti 5 i.a.f...såm vissa ar..:p  

  8 426 Gokväll! He vort no bäre ti far me <namn> ti niesby e 
kvarv,men kanske et je ut å kör na tu å så kanske vi syns? Hu 
lieng tror et förestän et gåt va ut ik 

  forts.  vield? Ja lär vel it kåm häim rektit säint ja så..  
  9 427 Ajaa..kanske et tenkt va där tu å? Elå,har et ti fördriv tidin 

medan?  
  10 428 Nå,ja je i vasa nu,men vi ska vel no läit ås häim naongang.. It 

väit ja rektit åm ja har na planär,ha it huört me fåltje na. Kva je 
e fö fålk såm vill ti 

  forts.    martjän då åv all ställ?;p  
  11 429 Jo,nå he va ju meninjän,men mamm vort så kär i an tå;),åså je e 

betär stereo i vectra,så he vort nu såde tå.  
  12 430 Jaha,grattis!!:) Hödu ja ha kuört 989,32 km. ..Nee..ja ha no it 

rekna he! Ha tu?!  
  13 431 Hej! Jo he va no jag. Tack,tack! Hu gar e me lastbilskorte då? Få 

na årdning åp vexlan än?;p  
  14 432 Huardu kaar he je roko me hede jyyre kanse hede blåste je fö 

hård  
  15 433 Ska et ut na ikveld?? 
  16 434 E vill nu ha fäil åv ti var så jevla kostsamt hitche raklase. 
  17 435 Nå kanske äin gang furi somarin tå. Kanske et ska far ut å rakel 

na ikveld?  
  18 436 E finns no 3 st me samma symptom chen å. Men tu ska itt jer na 

åt utsidon fö he a jag prova, e je häilt jevla onödit.  
   

19 
 
437 

 
Vill et ha nain mäir ti sted så finns no bilen. 

  20 438 Hallåj!! Kva jer di i y-mark idag nu då? Kanske såm chen: +- 
noll. 

        
Peter V 1 439 Vetsha he:) ja nu räij hienda ool i na åt <namn> men.. No kan vi 

ta männ åm 100€ reckär åt nafta:) 
  2 440 Jo no reckär e i nafta no.. E ju bare ti säijj åt <namn> att ni a 

beståmd köm såm ska mie räijj..Att itt jag veta he tå:) 
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  3 441 Köm ska mie ett kärron? Fundera om jag å <namn> sku ha fålja 
mie.. 

  4 442 Pannon lär va på plats iaf!! Di ha löfta in on idag, trodd itt e sku 
ga såde fort ja... 

  5 443 Je et vetchin na? :) 
  6 444 Halåja!kva var e i häljen? ööle?:D 
  7 445 Hala! Je i <plats> å spanar åp svenska prydar;) sj då? 
  8 446 It väit ja,far vel kanske ti kalax..gåt si kva som hiendär ikvield! 
  9 447 Kan no kom mie,når tenkt ni far? 
  10 448 <namn> å jag tenkt vi ska ta å läit op en chauför!ska et mie? 
  11 449 Gar no prima he:D måst hörs na mäir ikvield! 
  12 450 Hala:) fylla i häljen elå?;) tenkt om vi ska läit op en chauför? 
  13 451 Hej älskling:) Når slutar et? Tenkt om ja ska kom et d.. 
  14 452 Halåja! Kommer et häim ti häljen na? 
  15 453 Ja kommer häim om måron först,sover nier henar inatt 
  16 454 Ja tenkt far ti tjeljen ikvield så vi gåt tag a om mrn! 
  17 455 Jonå vetcha ja kan jier he! Når far et tiit? 
  18 456 Terv..kva jier an? Tenkt et jier ikvield? 
  19 457 Har et honde målspruton tu?tenkt ja sku ha låna on.. 
  20 458 Halå!sku et va na intressera åv en 740? Je takluckon i an å en 

940 maskin som je körd 140tkm! Fåljar å mie e trimtopplåck å 
en 850 kofångar ombyggd ti 74 

  21 459 0 å na 15 
        
Sebastian V 1 460 Halåja. Hur gar he för tieg nu då förtidin. Schennar je no allt 

priima. Hoppas att he snart var somarin å solen så man slipper 
åv vocana backan å får bur 

  forts.  i arbet na. Vi synes na. 
  2 461 No kan ja kom et tieg så je vi i nesby tå baket na å tjör tier än 

stånd furi vi far häim. 
  3 462 Kommer di å stjussar de hit? 
  4 463 Hej.Vi siter å skådar tv.Ha just vuri ti näsby å köpt na gotta. 

Schenar je dålit väder.He ha snöga på mönin å räina på baket-
middajin. Men ni var hava så rolit. 

  5 464 Jo.Om du buri ga nu så hindar du skåd na lete furi skolan buri 
imåron.Puss 

  6 465 Men förlåt nu <namn> men jag je så trött att jag just ha såvd en 
stånd på soffon.Men jag älskar no tieg min älskade gulle 
<namn>.Puss 

  7 466 Jag kollar på filmin men he je reklam nu.Gonatt puss gulle. 
  8 467 He je no bare ti dra ne draperie nu för ögon 
  9 468 Jo jag ska ti vasa baket skolan å tå jag kommer häim så ska jag å 

skjut på lokalin kl.7 
  10 469 Janå <namn> sa att ni sku kom ti nesby men för mieg je itt e 

nain skilnad kvart jag kommer ett de.Puss 
  11 470 Jo.He sir ut ti var jävla bra väder ti hälgen 
  12 471 No från närpes. He je bare snälla pojkar å flickor.Puss  
  13 472 Ja mena it att tu ha sakt he!!I skolan säir di e...ja tänker it kom 

ti vocana heller!!Får ja kom ti tu å skåd tv nu??Puss 
  14 473 Va bra linjor ja lag 
  15 474 Ska du va därheim i kvield?? 
  16 475 Datorin je på proffis...He kan ta läng inan vi får 

an!!Vittu!!Kram. 
  17 476 Okej!!Vi hörs na imåron tå!!Ja älskar no tu jag å ...Puss puss 

gulle! 
  18 477 Kollar du filmin??Ja lagar modda nu just.Kram. 
  19 478 Åj då.Ja ha it vuri in på mejlin na på lieng.Ja ska ga in å skåd på 

a tå ja kommer häim. 
        
Micke V 1 479 Kontonumron åt mieg je 123456-123456 hälsar <namn>  
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2 480 He va som fan, e va in rikti bamsing he om an ha såde mang 
tagg  

  3 481 Hu gar e me jaktin, a ni få na. Vi a få 1 kalv o 2 tjurar 
  4 482 Behyöver vi nåon hålsåg om måron åt täide dosår så kan ja ta 

me he 
  5 483 Ja far ti Vasa på na byggas på onsdain så ja kommer it ti skokan 

na tå 
  6 484 Ja far it ett na jevla tobak nu du får hyör me nain anin 
  7 485 Di a börja kroås nier <namn> nu, ska vi far tit o skåd na sedan i 

kvield ? Ja kan kom et de om du har paslit na 
  8 486 Hu har ni a i lappland då, kansi ni a kört fläir hondra kilomietär 

me snöskotran ? 
  9 487 Ska e va na tobak från båtin elo na anna ? 
  10 488 Ska du ha na snuss tå ja far ti Stockholm ? 
  11 489 Noår ska vi far ti Vasa na o skoåd på na alufelgar åt bilin män 
  12 490 Kva ska tu jer i kvield ? 
  13 491  <namn> in stockbil a vinka i dik ut et <ort> vieg ska vi far å 

skåd ?  
  14 492 Nä ja måst far ti Vasa ett broder i kvield men vi får si tå ja kom-

mer häim, ja e no i <plats> tibak 6 tidin 
  15 493 Ska du kom ti slakthuse na idag, e va ju hede rydjase fö na 

älipass 
  16 494 E kan va at ja kommer bakit revyin, vi får si he sedan 
  17 495 Nä e var vel it na he fö ja ska ti Pörtom på revy i kvield 
  18 496 A du veta he att <namn> a krocka på lördas kvieldin   
  19 497 E jieg it na bra me bilan som va inblanda di vor no ti skrot  
  20 498 Ska du kom ti Vasa na om måron tå vi ska et panelin o listor ? 
  21 499 Ska vi far å skoåd ti hande kråsin di har på kaskö skog nu i 

kvield räi ? Ja kan no ta bilin om du har tid   
  22 500 Va a ni fundra på ti present åt <namn>? Ja a fundera på en fil åt 

röjsågs klingon 
        
Kristoffer V 1 501 Ska far et <namn> nu så ska vi buri tå baket!  
  2 502 Nå vetcha ja kan he bare hisin filmin je färdi! Ja kan ring tå ja je 

åp vieg!  
  3 503 Vi buri klockon 4... Je ju bra i a-25 on tier e finns e bra siet åt 

pasasherarän! = )  
  4 504 Gratulerar åp 18års dajin! = ) Noår ska et å skriv? Ääpon  
  5 505 Kommer no just tide vi å!!  
  6 506 Ska vi skipp ti far å jiet idag ta mie mäjr ieget iställe?   
  7 507 Vetcha he va hande laang dekalin et ska hav elå?  
  8 508 Jopp ska bare työm i termos så kommer ja!  
  9 509 Fieg et he tu nug? Tu ska ha kumi ti logen!  
  10 510 Ja ska ju ha traktorin! Så tu kanske måst kom et me ti hamnen 

elå naa? 
  11 511 Ja hav <namn> ti läjt nu å an hittar betär han så! An stjeckar no 

just åt de na...  
  12 512 3 fres me allt rin g in pilar tä ja ska kåm ti lukon eta  
  13 513 Råka stjeck fäjl mena åt brorin dänn!  
  14 514 Vi je åp skollan å bygger na shen åp johannesberg! Vi måst si 

ikvield me hede revyase... = )  
  15 515 Måst si kvan an ska brädd as å si hur mytchy he jie som ska 

lagas! 
  16 516 Halåja! Ja sitär no bare å skådar åp tv nalete... Tenkt no just 

sess vör datorin... = ) va jier tu då? Puss 
  17 517 Ja he tror ja:) ja tippar ni je i merikarvia åmråde..:) 
  18 518 Halåja demoonin! Kanshe ni buri va röuth åp taatshe?:) 
  19 519 Kva vae fö nr op spridaren? Ja ska fråg op tpc! 
  20 520 Jaha kva gräijjar an mie idag nu?:) har et brudan beställd ti 

nyåre? :P 
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Bilaga 4. Uppföljningsenkäten 

1.  Var bor du nu? 

2.  Vad har du gjort efter du tog studenten? 

3.  Vilket är det talspråk du använder mest i din vardag idag? Dialekt, standardsvenska (högs-

venska) eller något annat, i så fall vad? 

4.  Väljer du medvetet vilket talspråk du använder? Vilka orsaker finns till dina val i så fall?  

5.  Får du några reaktioner från andra på ditt språk? Vilka i så fall? 

6.  Hur ofta pratar du dialekt? 

7.  Hur ofta skriver du dialekt? 

 

Om du skriver på dialekt: 

8.  I vilka sammanhang brukar du skriva på dialekt (t.ex. blogg, forum på nätet, sms, e-post, 

chatt, brev, lappar, dagbok, skoluppgifter, annat)? 

9.  Finns det några sammanhang där du skriver på dialekt idag där du inte skrev på dialekt 

när du gick i gymnasiet?  

10.  Finns det några sammanhang där du INTE skriver på dialekt idag där du skrev på dialekt 

när du gick i gymnasiet?  

11.  Varför tror du att du har ändrat dina skrivvanor?  

12.  Tycker du att ditt sätt att stava på dialekt har förändrats sedan du gick i gymnasiet? Om ja: 

Varför tror du att din stavning har förändrats?  

 

Om du inte alls skriver på dialekt: 

13.  Varför har du valt att sluta skriva på dialekt?  
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