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Sammanfattning 
I denna uppsats studeras stadsspråket i Umeå utifrån ett antal infödda och inflyttade 

Umeåbors subjektiva beskrivningar. Syftet är att beskriva Umeåbors uppfattningar 

om talspråket i Umeå. En övergripande fråga är om det finns en uppfattning om en 

särskild Umeåsvenska, och hur denna varietet i så fall beskrivs och bedöms av Umeå-

borna. Vidare undersöks Umeåbornas uppfattning om dialektens betydelse för kon-

struktion av social identitet samt hur inflyttade Umeåbor resonerar om språklig 

anpassning till inflyttningsorten. Uppsatsen har en explorativ ansats och syftar till att 

utifrån en bred frågeställning utforska området för att ge uppslag till fördjupande 

forskning. 

Metoden för undersökningen är kvalitativa livsvärldsintervjuer med nio Umeåbor i 

åldrarna 19–80 år. Resultatet visar att stadsspråket i Umeå utifrån Umeåbornas 

beskrivningar kan betraktas som en norrländsk regional standardsvenska, och att 

Umeåsvenskan har betydelse för att konstruera och upprätthålla såväl en norrländsk 

identitet som en identitet som stadsbo. Bland de inflyttade syns såväl ett uttalat mot-

stånd mot att anpassa sitt språk som en strävan efter att förstärka en identitet som 

Umeåbo genom att närma sig Umeåsvenskan.  

 

Nyckelord: stadsspråk, dialekt, dialektutjämning, sociolingvistik, språkattityder, 
Umeå
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1. Inledning 
Den här uppsatsen handlar om det talade stadsspråket i Umeå, i uppsatsen kallat Umeå-

svenska.1 Umeå har under de senaste 40 åren haft en stadig befolkningsökning i takt med att 

Umeå universitet har växt till ett av landets största. År 1992 passerade Umeå kommun Sund-

svalls invånarantal och blev då Norrlands största stad (Umeå kommun 2013 a). När jag själv 

flyttade till Umeå lade jag märke till att det är en stad med ett levande kultur- och studentliv, 

bebodd av människor från hela Sverige och världen. Samtidigt är Umeå omgivet av den norr-

ländska glesbefolkade landsbygden. Denna kontrast intresserade mig och kan betraktas som 

en utgångspunkt för den här uppsatsen: Hur ser man på sitt språk i Norrlands största stad?  

Forskning om attityder visar att en attityd till ett språk i regel är detsamma som en attityd till 

talarna av det aktuella språket (Bijvoet 2007:120; Edwards 1982:21f.). Genom frågan om hur 

Umeåbor ser på Umeåsvenskan hoppas jag därför också få kunskap om hur de betraktar sig 

själva och sin omgivning. Nära förknippat med detta är en fråga om språkets betydelse för att 

skapa och upprätthålla identitet. En viktig del av en människas identitet är hennes tillhörig-

het till olika grupper (jfr Abercrombie 2006:21f.), och språket är ett medel för att markera 

grupptillhörighet. I min uppsats vill jag även undersöka vilken roll Umeåsvenskan spelar för 

Umeåbornas konstruktion och manifesterande av sin identitet.  

Umeå är en studentstad präglad av hög inflyttning – över hälften av stadens invånare är 

enligt Umeå kommun (2013a) födda på en annan ort. En studie över stadsspråket i Umeå bör 

därför enligt min mening inte bara behandla infödda Umeåbor utan även inkludera de in-

flyttade. I den här uppsatsen behandlas inflyttarnas perspektiv på Umeå i en särskild fråge-

ställning: Hur ser inflyttarna på att förändra sitt språk och närma sig Umeåsvenskan? Vad får 

dem att vilja närma sig Umeåsvenskan eller att tvärtom bibehålla sitt ursprungliga språk? 

Även här tänker jag mig att frågan om social identitet kommer ha en avgörande betydelse. 

Lokala dialekter på Västerbottens landsbygd har varit föremål för ett flertal studier (t.ex. 

Thelander 1979, Westerberg 2006) medan stadsspråket i Umeå inte har ägnats lika stort fors-

kningsintresse. De studier som har gjorts behandlar främst specifika språkdrag (se Fries & 

Elert 1982; Bergman 1952) och lägger mindre fokus vid språkets sociala dimension. Studiern-

a har i regel begränsat sig till infödda Umeåbor. Den här uppsatsen behandlar alltså ett 

relativt outforskat område. Genom intervjuer med ett antal infödda och inflyttade Umeåbor 

om deras syn på och relation till språket i staden vill jag undersöka några aspekter av Umeå-

svenskan och hoppas därmed kunna lägga en grund till framtida fördjupande forskning.

                                                 
1 Andra möjliga beteckningar hade varit umeåmål eller umemål, som har använts i tidigare beskrivningar och 

även används av Umeåbor för att omtala den egna dialekten. Begreppet mål ser jag dock som nära förknippad 

med lokala dialekter eller bygdemål, vilket har fått mig att välja bort dessa beteckningar då jag inte förväntar 

mig att stadsspråket är ett sådant. 
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1.1. Uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva Umeåbors subjektiva uppfattningar av talspråket i Umeå. En 

övergripande fråga är huruvida det finns en uppfattning om en Umeåsvenska och hur denna 

varietet i så fall beskrivs och bedöms av Umeåborna själva. Vidare undersöks Umeåbornas 

uppfattning om dialektens betydelse för konstruktion av identitet samt hur inflyttade Umeå-

bor resonerar om språklig anpassning. Då stadsspråket i Umeå tidigare inte har undersökts i 

någon större utsträckning har den här uppsatsen en explorativ ansats, vilket innebär att 

studien syftar till att utifrån en bred frågeställning utforska området för att ge uppslag till 

vidare, fördjupande forskning. 

1.2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet ges en kortare beskrivning av 

Umeå med fokus på stadens befolkningsutveckling och befolkningens flyttmönster (1.3.). I 

kapitel 2 presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund, indelad i fem huvudområden. I kapitel 

3 ges en översikt över tidigare forskning om stadsspråk, attityder till språk, norrländsk 

dialektutveckling samt språket hos flyttare. Därefter går jag i kapitel 4 över till att presentera 

och diskutera den metod och det material som används i uppsatsen. I kapitel 5 redogörs för 

studiens resultat, och i det avslutande kapitel 6 förs en sammanfattande diskussion av resul-

taten och metoden samt ges förslag till framtida forskning. 

1.3. Umeå: Befolkningsutveckling och flyttningsmönster 

Umeå är Sveriges elfte största stad och Norrlands största, med ca 117 000 invånare i kom-

munen (SCB 2012).2 I Umeå tätort bor ca 80 000 personer. Befolkningen präglas starkt av 

stadens över 30 000 studenter och är i jämförelse med övriga länet och riket relativt ung, 

med en stor andel invånare i den lägre tjugoårsåldern (Umeå kommun 2011). Andelen in-

vånare med eftergymnasial utbildning ligger klart över riksgenomsnittet: 52 % jämfört med 

37 % för hela riket (SCB 2012). Stadens näringslivsstruktur uppvisar en hög andel offentlig 

verksamhet i jämförelse med rikets genomsnitt (Olsson & Wiberg 2003:140). 

Invånarantalet i Umeå har sedan 1960-talet varit ständigt växande (Umeå kommun 2011). 

Härvid torde etableringen av Umeå universitet ha haft en avgörande betydelse. Ulf Wiberg, 

professor i ekonomisk geografi, beskriver Umeå universitet som ”en kreativ förändringskraft” 

och en ”utvecklingsmotor” med stor betydelse för såväl befolknings- och sysselsättnings-

ökningar som därmed sammanhängande kulturella, ekonomiska och sociala förändringar 

(Wiberg 2013 u.u.). Sedan universitets invigning år 1965 har invånarantalet i såväl Umeå 

kommun som Umeå tätort ökat med 80 %, vilket får sägas vara särskilt anmärkningsvärt i 

                                                 
2 Samtliga siffror från SCB (2012) gäller för den 31 december 2011. 
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norra Sverige som annars betraktats som ett ”problemområde” (ibid.) präglat av befolknings-

minskning och hög arbetslöshet. Andra norrländska städer har haft en klart svagare befolk-

ningsutveckling (ibid.).3 Universitetet har haft direkta effekter i form av inflyttning av stud-

enter och medarbetare och deras ökade konsumtion av varor och tjänster, men även sådana 

effekter som av Wiberg (ibid.) omnämns som ”kvalitativa följdeffekter”. Hit hör effekter som 

hänger ihop med universitets positiva inverkan på innovationsklimat och kreativitet och som 

därför lockar företag och privatpersoner att etablera sig i staden. Wiberg (ibid.) menar att 

utvecklingen under vissa perioder varit jämförbar med den i de svenska och nordiska stor-

städernas kranskommuner. 

Flyttningsmönstret i Umeå har enligt Olsson & Wiberg (2003:136) varit komplext, vilket till 

stor del hänger ihop med studenters och universitetsmedarbetares in- och utflyttning.  

Kommunen har och har haft ett högt flyttningsutbyte med såväl andra län i Sverige som flytt-

ningar inom länet. SCB:s statistik över inrikes flyttningar till Västerbottenskommuner 1972–

1990 visar att 52,6 % av inflyttarna till Umeå under denna period kom från andra kommuner 

i Västerbottens, Norrbottens och Västerbottens län medan 16,8 % av inflyttarna kom från 

Stockholms och Uppsala län (statistik från Statistiska centralbyrån SCB, efter Helgander 

1996:154). Även nyare statistik, över åren 1990–2010, visar på ett högt flyttningsutbyte inom 

såväl Västerbottens län som resten av Sverige samt utlandet (Umeå kommun 2011). Det går 

alltså inte att enbart tala om ett tydligt centraliseringsmönster med flyttning från länets gles-

bygd in till tätorten (jfr Olsson & Wiberg 2003:136). Umeå kan beskrivas som en växande 

stad och kommun med hög omsättning av invånare, där flyttning sker både lokalt, regionalt 

och nationellt och där universitetet fungerar som dragningskraft för såväl privatpersoner 

som näringsverksamhet.  

2. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund. Kapitlet inleds med en intro-

duktion till sociolingvistiken, det språkvetenskapliga forskningsområde till vilket detta arbete 

kan föras (2.1.), och behandlar sedan dialektbegreppet och dialektsituationen i Sverige (2.2.). 

Därefter följer avsnitt om attityder till språk och dialekter (2.3.) samt sambandet mellan 

dialekt och identitet utifrån social identitetsteori (2.4.). 

2.1. Sociolingvistik 

Sociolingvistik är en språkvetenskaplig gren som kan beskrivas som studierna av sambandet 

                                                 
3 Exempelvis har Härnösand, Östersund och Luleå, städer där universitet har etablerats under de senaste 40 

åren, en långsammare utveckling. Mellan åren 1968 och 2011 uppvisade Härnösand en befolkningsminskning 

på 1 % och Östersund och Luleå befolkningsökningar på 22 resp. ca 30 % (Wiberg 2013 u.u.). 
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mellan språk och samhälle, eller social verklighet. 4 Det är en relativt ung forskningsgren med 

rötterna i den traditionella dialektologin där man intresserade sig för ett språks systematiska 

variation mellan olika geografiska områden. I början av 1960-talet övergick man allt mer från 

att i huvudsak studera traditionella dialekter talade av äldre människor på landsbygden till 

att intressera sig för språket i storstäder, varpå den moderna sociolingvistiken föddes (Sund-

gren 2002:23). I den moderna sociolingvistiken studeras hur språklig variation hänger 

samman med fler utomspråkliga faktorer än endast de geografiska. Centralt inom socioling-

vistiken är ett variationsperspektiv på språket, med utgångspunkten att varken ett språksam-

hälles eller en enskild talarens språk är homogent utan präglas av såväl interindividuell som 

intraindividuell variation (Andersson 2007:35).  Genom att undersöka sambandet mellan 

språkliga data och faktorer som talsituation, stil, ålder, kön och social klass söker man efter 

mönster i den språkliga variationen. Nordberg (2007:20) beskriver denna variation som en 

”ordnad heterogenitet”, då den i hög grad kan ordnas efter sociala och situationella faktorer. 

Till skillnad från den traditionella dialektologin där man främst intresserat sig för äldre bo-

fasta talare, studerar man inom sociolingvistiken även språket hos yngre och geografiskt 

rörliga människor. Till sociolingvistikens forskningsintressen hör också språkbruket i multi-

etniska miljöer (se t.ex. Kotsinas 1988; Fraurud & Bijvoet 2004). 

Ett grundläggande antagande inom sociolingvistiken är att språk och samhälle, eller social 

verklighet, är ömsesidigt beroende av varandra (jfr Nordberg 2007; Einarsson 2009). Utom-

språkliga faktorer påverkar hur vi talar, samtidigt som sättet vi talar inverkar på vår sociala 

verklighet. En vidare central utgångspunkt är att språk är uttryck för identitet; både för vem 

man är och för vem man vill vara (jfr Sundgren 2007:72). Genom språket kan vi välja att visa 

gemenskap med en grupp eller en person som vi vill identifiera oss med likväl som vi kan ta 

avstånd från dem vi inte vill höra ihop med. Denna dimension av språket berörs närmare i 

kapitel 2.4. 

Några centrala sociolingvistiska begrepp som används i den här uppsatsen är variabel, 

variant och varietet (Andersson 2007). En variabel är ett språkdrag som kan realiseras på 

olika sätt, t.ex. fonemet /r/ som i svenskan (något förenklat) kan realiseras som ett central-

svenskt tungspets-r [r] eller ett sydsvenskt tungrots-r [R]. De olika sätten en variabel kan 

realiseras, här de olika typerna av /r/, kallas varianter. Ett språksystem där bestämda 

variabler realiseras genom samma variant benämns som en varietet. Dialekter som got-

ländska, göteborska och överkalixmål, men även ungdomsspråk, yrkesjargong, rinkeby-

svenska och standardsvenska är exempel på varieteter. 

                                                 
4 Ibland används även begreppet språksociologi (Nordberg 2007:14; Einarsson 2009:15f.) I den här uppsatsen 

används dock endast begreppet sociolingvistik. 
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2.2. Dialekt och dialektutjämning 

2.2.1. Dialektbegreppet och dialektala normnivåer 

Begreppet dialekt kan definieras som ”språkvariant som talas av invånarna inom ett 

avgränsat geografiskt område” (NE). I det svenska språklandskapet finns varieteter med 

olika grad av dialektalitet. Dahlstedt (1978:51) urskiljer fyra nivåer av geografiskt betingade 

varieteter i svenskan: neutralt riksspråk, regionalt riksspråk, utjämnad dialekt och genuin 

dialekt eller bygdemål. Uppdelningen grundar sig främst på varietetens geografiska räckvidd 

och förståelighet för utomstående talare. Det bör påpekas att beteckningarna inte står för 

några fasta kategorier utan ska betraktas som ett försök att gradera olika normnivåer i ett 

kontinuum (Dahlstedt 1978:51f.). Det neutrala riksspråket utgör ena ytterligheten med 

nationell räckvidd och avsaknad av geografisk anknytning, och den genuina dialekten utgör 

den andra, förankrad i ett litet geografiskt område och med en mycket begränsad förståelig-

het för utomstående (Einarsson 2009:148). Mellan dessa två ytterligheter finns den utjäm-

nade dialekten, som tydligt identifierar talaren som t.ex. smålänning eller göteborgare men 

är förståelig för de flesta svenskar, samt det regionala standardspråket som kan knytas till 

en av de större regionerna men inte till ett närmare avgränsat område. 

De fyra dialektala nivåerna återkommer hos flera forskare men med olika beteckningar. 

Grönberg (2004:29f.) menar att begreppet genuin dialekt är problematiskt då det kan upp-

fattas som värderande, och använder därför i stället begreppet traditionell dialekt. Thelander 

(1996:174) gör en liknande inledning som Dahlstedt, men använder nivåbeteckningarna 

neutralt standardspråk, regionalt standardspråk, regional dialekt och lokal dialekt. I den 

här uppsatsen använder jag mig av Thelanders (ibid.) beteckningar för dialektala nivåer. Be-

greppet dialekt används i uppsatsen i en vid bemärkelse för att beteckna en varietet med 

någon grad av geografisk anknytning. När begreppet standardspråk används åsyftas en 

varietet som i motsats till dialekten saknar en påtaglig regional prägel och som uppfattas som 

officiell talspråknorm.5 

2.2.2. Dialektutjämning och regionalisering 

De lokala dialekterna har under 1900-talet allt mer trängts tillbaka (Edlund 2005:5).  Den 

ökade kontakten mellan människor över tidigare dialektgränser gör att lokala dialekter inte 

längre är kommunikativt funktionella i samma utsträckning som tidigare. De lokala 

dialekterna förlorar sin kommunikativa funktion på allt fler områden – de lider s.k. domän-

förlust (Edlund 1994:224f.). Dialektutjämningen är en komplicerad process beroende av 

många faktorer. Som centrala orsaker framstår den ökade mobiliteten i samhället samt den 

                                                 
5 Det kan diskuteras om det ens existerar ett fullständigt neutralt talat standardspråk. Elert (1994) har i sin 

uppställning av normnivåer ingen motsvarighet till Thelanders (1996) neutralt standardspråk, utan talar om 

standardspråksvarieteter som högsta normnivå. 
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ökade kontakten mellan landsdelar (Edlund 2005:6). 

Helgander (1996:116f.) menar att en viktig orsak är att den ökade omflyttningen leder till 

förändrade äktenskapsmönster som i sin tur påverkar dialektanvändningen. Han ser i sin 

studie av dialektutjämning och mobilitet i övre Dalarna många familjebildningar där minst 

en av föräldrarna är inflyttad och inte talar dalmål. I sådana familjer är sannolikheten liten 

att dialekten används i familjen och att barnen lär sig dialekten. Man övergår alltså i familjen 

från dialekt till standardspråk, vilket innebär en att den lokala dialekten lider domänförlust 

på ett område där den tidigare varit stark (jfr Edlund 1994:224f.). 

Thelander (1983; 1992) påpekar att en flytt innebär en påverkan på minst två orter: dels på 

flyttarens nya hemort, inflyttningsorten, dels på dennes ursprungsort, utflyttningsorten. Till 

skillnad från Helgander (1996) menar Thelander att inflyttares effekt på inflyttningsortens 

språk torde vara relativt marginell (1992:180). Enligt Thelander (ibid.) är inflyttare, även om 

de utgör en majoritet på inflyttningsorten, i regel är en språkligt heterogen grupp vars in-

flytande på den mer homogena bofasta befolkningen är litet. Vidare menar Thelander att 

flyttare ofta utgör “en socialt rätt svag och desorienterad grupp” (ibid.) med underlägsen 

prestige, vilket ytterligare torde minska deras möjligheter att påverka de bofastas språk. Det 

bör påpekas att Thelander till skillnad från Helgander (1996) talar om inflyttarens direkta 

påverkan på inflyttningsortens språk och inte på omflyttningens följdeffekter. Effekterna på 

ursprungsorten bedömer Thelander som större (Thelander 1992:192).6 Den viktigaste följden 

av utflyttningen är enligt Thelander (ibid.) att flyttaren bidrar till utflyttningsortens avfolk-

ning. Dagens flyttmönster med utflyttning från landsbygden, där dialekten på sina håll ännu 

är relativt välbevarade till tätorter, med ett mer standardnära språk, försämrar förutsättning-

arna för ett fortsatt levande lokalt språk (ibid.). 

Den ökade omflyttningen verkar alltså vara en viktig faktor bakom dialektutjämningen. En 

annan, därmed besläktad, samhällsutveckling som gynnar dialektutjämning är urbanisering. 

Malmberg & Nordberg (1994:18f.) diskuterar hur urbanisering påverkar språket och menar 

att den, förutom att människor med olika geografisk och kulturell bakgrund sammanförs och 

tar med sig sina dialekter, innebär förändrade kommunikativa mönster. Med urbanisering 

kommer en ökning av kommunikativa kontexter och kontakter med människor utanför 

talarens omedelbara omgivning och bekantskapskrets. Detta ökar användningsområdet för 

s.k. fjärrspråk (Malmberg & Nordberg 1994:21), som i regel närmar sig standardspråket, och 

minskar användningsområdet för s.k. närspråk (ibid.), som tenderar att ligga närmare 

regionala och lokala varieteter. Inte bara flytten i sig, utan även de förändrade kommunika-

tiva mönster som urbaniseringen innebär, leder alltså till ett mer standardnära språkbruk. 

                                                 
6 Resonemanget kan kritiseras för att jämföra olika typer av följdeffekter: För inflyttningsorten behandlar 

Thelander (1983; 1992) inflyttarens direkta effekter på inflyttningsortens språk, medan han för utflytt-
ningsorten talar om omflyttningens följder i ett längre tidsperspektiv. 
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Denna utveckling betyder dock inte att den talade svenskan är på väg mot ett enhetligt 

neutralt standardspråk utan regional färgning. Edlund (1994:227ff.) menar att många lokala 

dialekter visserligen kan förväntas fortsätta trängas tillbaka och i många fall upplösas,7 men 

att regionala drag säkerligen kommer att leva vidare i språket. Särskilt långlivade torde 

intonations- och accentmönster vara (ibid.). Thelander (1979) visar i en studie av dialekt-

bruket hos ungdomar i Burträsk i norra Västerbotten att talare tenderar att byta ut särdrag i 

den lokala dialekten mot standardsvenska, men behålla drag som är gemensamma för större 

delar av Norrland. Detta innebär att den lokala dialekten visserligen urholkas, men att 

talarna inte övergår till ett neutralt standardspråk utan till regional dialekt eller regionalt 

standardspråk. Vidgandet från ett lokalt till ett regionalt språk förklarar Thelander med att 

talarnas identifikationsbas har vidgats från lokal till regional, ”från Burträsk till Norrland” 

(Thelander 1979:118). Helgander (1996:165) beskriver ett motsvarande ”identitetsbyte eller i 

alla fall -förändring” (ibid.). Denna förändring menar han är en följd av en samhälls-

utveckling som gått från stabila mikrostrukturer och mindre, täta gemenskaper till en identi-

fikation med en vidare gemenskap. Förändring av identifikationsbas leder till en förändring 

av språkanvändningen i form av dialektutjämning och framväxten av ett regionalt standard-

språk. Edlund (1994:230) menar att det finns ett växande intresse för  regional identitet och 

att detta skapar förutsättningar för levande regionala språk. De regionalt färgade språken 

kan alltså ha en fortsatt stark livskraft och ett värde som identitetsbärare och identitets-

markörer även när de lokala dialekterna urholkas och försvinner. 

2.3. Attityder till språk 

Ordet attityd kan härledas från latinets aptitudo (ʼbenägenhetʼ) och actus (ʼhandling, 

beteendeʼ). En attityd till ett objekt (t.ex. en människa, en företeelse eller ett språk) kan alltså 

förklaras som en benägenhet att handla eller bete sig på ett visst sätt i förhållande till 

objektet (Bijvoet 2004:114). Begreppet har använts i socialpsykologin sedan 1920-talet och 

började användas i språkvetenskapen på 1960-talet när man började intressera sig för 

attityder till språk, varieteter och deras talare (Bijvoet 2007:113). 

En attityd kan beskrivas som en komplex struktur bestående av tre grundkomponenter: En 

kognitiv (kunskapsrelaterad), en affektiv (känslorelaterad) och en konativ (handlings-

relaterad) komponent, varav den affektiva komponenten betraktas som den mest centrala 

(Bijvoet 2007:117f.). Den kognitiva komponenten utgörs av olika former av kunskap och 

(sanna eller osanna) föreställningar om objektet. Den affektiva komponenten utgörs av 

värderingar kopplade till föreställningarna, och den konativa komponenten av personens be-

nägenhet att handla på ett visst sätt utifrån sina kunskaper och värderingar om objektet. 

                                                 
7 De kan dock tänkas leva kvar i vissa sammanhang där de uppbär en slags symbolfunktion även när deras 

kommunikativa funktion minskar kraftigt (Edlund 1994:229). 



9 

Språkattityder kan yttra sig på olika sätt. Den kan framträda som en inställning, som att 

tycka om eller ogilla vissa varieteter, ord eller språkljud, men också som ett beteende, som att 

undvika att använda vissa varianter eller helt välja bort att tala en viss varietet. Viktigt att be-

tona är att språk och språkformer inte står för sig själva utan förknippade med en grupp 

människor, sina talare. Det betyder att attityder till en språkart inte beror på en bedömning 

av den aktuella varietetens estetiska eller lingvistiska kvalitet, utan i hög grad speglar 

attityden till dess talare (Bijvoet 2007:120; Edwards 1982:21f.). 

Två parametrar från socialpsykologins attitydforskning som har visat sig vara särskilt viktiga 

för språkattityder är social status och gruppsolidaritet (Bijvoet 2007:121; Ryan 1982:8ff.). 

Många studier visar att det är i dessa dimensioner språkattityder går isär (ibid.). Status-

dimensionen hör ihop med varietetens (och i förlängningen den aktuella talargruppens) 

sociala status, samt i regel med varietetens standardiseringsgrad. Standardspråk brukar för-

knippas med makt och högre utbildning och därför tillskrivas hög prestige medan icke-

standardvarieteter generellt åtnjuter lägre prestige (Bijvoet ibid.; Edwards 1982:22; Anders-

son 1985:141ff.). Det bör dock påpekas att frågan om prestige är komplicerad, då även icke-

standardvarieteter kan ha en viss typ av prestige i en talargemenskap (Bijvoet 2007:121f.). En 

dialekt kan, trots att den avviker från den officiella normen, t.ex. uppfattas som ”tuff” eller 

”manlig” och därmed vara eftersträvansvärd. Denna typ av prestige kallas dold prestige8 

(covert prestige) i motsats till öppen prestige (overt prestige), som motsvarar den officiella 

språknormen (ibid.). Solidaritetsdimensionen, å andra sidan, speglar lojaliteten till den egna 

varieteten och talargruppen och därmed varietetens identifikationsvärde. Många talare har 

en kluven inställning till den egna dialekten vilket delvis kan förklaras med konflikten mellan 

dessa två mekanismer, då talaren dels eftersträvar en varietet med högre prestige, dels värnar 

om den egna gruppens identitet (Andersson 1985:140ff.). Det bör också påpekas att att det 

inte är ovanligt att en talare identifierar sig med flera varieteter samtidigt, exempelvis med 

både den egna dialekten och med standardspråket (Bijvoet 2007:122). 

2.4. Språk och identitet 

Begreppet identitet är komplext och har beskrivits på många olika sätt. I den här uppsatsen 

utgår jag från den sociala identitetsteorin, i vilken man menar att en människas identitet 

byggs upp av alla de olika grupper hon tillhör (Einarsson 2009:41). Abercrombie (2006:21f.) 

ställer upp fyra grundläggande egenskaper hos den sociala identiteten. För det första är den 

socialt konstruerad. Det innebär att en människas identitet inte är någon medfödd inre egen-

                                                 
8 Sundgren (2002:29) och Grönberg (2004:327f.) påpekar att begreppet dold prestige inte är helt lyckad då 

prestigen inte nödvändigtvis måste vara dold. Inom en grupp talare av icke-standardformer kan det lokala 

språket mycket väl åtnjuta en öppen prestige. Grönberg föreslår begreppet omvänd prestige, då prestige-

förhållandet i det här fallet är det motsatta jämfört med den officiella normen. Detta begrepp används även i 

den här uppsatsen. 
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skap, utan skapas och förändras i kontakt med andra människor i omgivningen. För det 

andra går den individuella identiteten inte att skilja från grupptillhörighet. Att veta vem man 

är bygger på att veta vilka sociala grupper man tillhör. För det tredje innebär en föreställning 

om identitet och tillhörighet även en medvetenhet om vem man inte är och vilka grupper 

man inte tillhör. För det fjärde är identiteten formbar. Den är alltså ingen statisk egenskap 

utan är i ständig förändring och utveckling. Abercrombie (2006:22) menar att många männ-

iskor har en föreställning om identiteten som statisk och att människor har en fast, autentisk 

kärna. En förändring i t.ex. språk, attityder och värderingar betraktas därför ofta av omgiv-

ningen som hyckleri eller förställning. 

Identitet och tillhörighet manifesteras genom olika strategier. En central sådan strategi är 

språket (Abercrombie 2006:25f.). Att identiteten är föränderlig och socialt konstruerad inne-

bär dock att det pågår en ömsesidig påverkan mellan språk och identitet: Hur en människa 

talar i olika situationer påverkas av hennes identitet samtidigt som identiteten påverkas av 

hennes språkbruk och språkhandlingar (jfr Ohlsson 2004:157). Greggas-Bäckström (2011:35) 

påpekar att identiteten också är beroende av situationen. Beroende på vem man jämför sig 

med och i förhållande till vad man manifesterar sin identitet blir olika grupptillhörigheter 

mer eller mindre viktiga. 

3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet behandlas ett antal studier på områden som är relevanta för under-

sökningen: forskning om språkattityder, stadsspråk, nordsvenskt (särskilt västerbottniskt) 

dialektbruk samt flyttares språk. Ett flertal av studierna berör särskilt sambandet mellan 

dialekt och identitet. Litteraturgenomgången behandlar dock inte de lokala (syd-)väster-

bottniska dialekterna, då dessa ligger utanför uppsatsens tema. En översiktlig beskrivning av 

de lokala västerbottniska dialekterna finns att läsa i Dahlstedt & Ågren (1980), Pamp (1978) 

och Wessén (1935, eller senare). En kommenterad ordbok med fonetisk och morfosyntaktisk 

beskrivning över det lokala Umeåmålet vid 1700-talets slut ger Stenberg (1804). 

Attityder till svenska dialekter och till dialektanvändning studeras av Bolfek Radovani 

(2000). Undersökningen visar att en stor andel av de tillfrågade tycker att lokal dialekt kan 

användas i de allra flesta sammanhang, men att detta förmodligen beror på att informant-

ernas uppfattning om vad som är att betrakta som lokal dialekt skiljer sig från lingvisters 

definition. Språkprov som i studien av lingvister bedömdes som utjämnad dialekt bedömde 

många informanter som lokal dialekt. Att många människor tycker att man kan tala dialekt i 

de flesta situationer betyder alltså sannolikt att man accepterar viss regional färgning, 

snarare än man verkligen tycker att att lokal dialekt är lämplig i alla sammanhang. 

Variation och förändring i stadsspråk är ämnet för Sundgrens (2002) avhandling om språk-
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förändring i Eskilstuna. Studien replikerar en undersökning av Bengt Nordgren från 1967 och 

ger därför möjlighet att studera den reella språkförändringen över 30 års tid. Sundgren 

analyserar språket i intervjuer med 85 infödda Eskilstunabor utifrån ett antal variabler där 

Eskilstunadialekten traditionellt avviker från standardsvenskan. Detta sätts i relation till 

utomspråkliga faktorer såsom talarnas ålder, kön, socioekonomiska tillhörighet och lokala 

förankring. Resultaten visar att förändringen visserligen går i riktning mot standardspråket, 

men att den går mycket långsammare än förväntat: endast av de undersökta variablerna 

uppvisar en signifikant förändring (Sundgren 2002:247). En delförklaring ges i att Eskilstuna 

under åren mellan undersökningarna präglats av ekonomiska svårigheter och en demografisk 

stabilitet med låg inflyttning, vilket är faktorer som gynnar det lokala språket (Sundgren 

2002:247). Sundgren (2002:311ff.) visar också att variabeln kön har en avgörande betydelse 

för graden av dialektalitet hos informanterna. Männen i studien uppvisar generellt fler dia-

lektala drag än kvinnor, särskilt sådana drag som bedöms som påfallande. Skillnaden i kön 

blir tydlig i frågan om huruvida lokal förankring hör ihop med dialektalitet: Endast männen 

manifesterar en stark lokal förankring med ett dialektalt språk. 

Samspelet mellan identitet och språk behandlas av Grönberg (2004), som i sin avhandling 

studerar sambandet mellan dialektanvändning och social identitet hos Alingsåsungdomar. 

Hon delar in ungdomarna i kategorier efter livsstil utifrån t.ex. deras fritidsintressen, fram-

tidsplaner och gymnasieprogram, och jämför dialektanvändningen i olika livsstilskategorier. 

Livsstilen visade sig ha en viss betydelse för dialektanvändningen, men än viktigare var den 

geografiska dimensionen (Grönberg 2004:310ff.). Det undersökta området framstår som ett 

dialektkontinuum där andelen dialektala drag ökar med avståndet till Göteborg. Närmare 

Göteborg ökar både andelen standardsvenska former och novationer från det göteborgska 

ungdomsspråket. Göteborg verkar fungera som ett spridningscentrum för novationer i en 

regionaliseringsprocess där mer lokal dialekt övergår till ett regionalspråk (Grönberg 

2004:315). Ett område avviker dock från mönstret genom att uppvisa en högre andel stan-

dardformer och göteborgska novationer än andra områden på ungefär samma avstånd från 

Göteborg. Här kan förklaringar till informanternas språkanvändning sökas i deras livsstil, 

identitet och kön (Grönberg 2004:216ff.). De som uppvisar mest standardformer är flickor 

med en aktiv och utåtriktad livsstil, höga framtidsambitioner och en längtan att flytta från 

orten. Att dessa ungdomar orienterar sig språkligt mot standardsvenskan och göteborgskan 

kan ses som ett uttryck för deras identifikation med andra områden än hemorten. 

Dialekt och dialektutjämning i norra Sverige har behandlats i ett flertal arbeten. Inom 

projektet Stadsmål i övre Norrland studerades under 1970-talet talspråken i övre Norrlands 

tätorter utifrån dialektologiska och sociolingvistiska perspektiv. Inspelningar av yngre och 

medelålders talare gjordes i tre inlandsstäder (Malmberget, Arvidsjaur och Lycksele) och tre 

kuststäder (Luleå, Skellefteå och Umeå) och analyserades främst på fonologisk och morfo-
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logisk nivå. I samband med intervjuerna undersöktes också bruk och kännedom av provins-

ialismer, regionala särdrag, utifrån en frågelista. En sammanställning och beskrivning av 

projektet med ett antal artiklar publicerades av Elert och Fries (1982). Ett tidigare arbete 

inom samma område är Bergman (1952), som i Nordliga provinsialismer i det bildade sven-

ska talspråket beskriver ett antal provinsiella drag i den tidens norrländska vårdade talspråk. 

Thelanders (1979) avhandling om förändringen från lokal till regional dialekt i Burträsk refe-

rerades i kapitel 2.2.2. Westerberg (2003) iakttar i sin studie av det västerbottniska norsjö-

målets utveckling under 150 år samma process som Thelander (1979): Den lokala dialekten i 

Norsjö har gått mot en regional dialekt, där drag som är gemensamma för större delar av 

Norrland har bevarats medan lokala drag med mindre räckvidd har bytts ut mot standard-

språkliga varianter. 

Kärrlander (2000; 2006) studerar dialektutjämning i byar runt Dorotea, en mindre ort ca 20 

mil väster om Umeå. Dialektinspelningar gjorda med äldre Doroteabor 1972–1973 jämförs 

med inspelningar med talare i motsvarande ålder 1996–1997 (Kärrlander 2000) samt med 

ett samtal mellan fyra tonårsflickor (ibid.) och en grupp förstaklassare i Dorotea skola (Kärr-

lander 2006). Resultatet visar att andelen standardformer hos de äldre talarna visserligen 

har ökat i de nyare inspelningarna, men att den lokala dialekten ännu är levande hos äldre 

Doroteabor. Många dialektala former kan höras i materialet, och det finns variabler som upp-

visar 100 % dialektala varianter och således verkar ”vara resistenta mot standardspråklig på-

verkan” (Kärrlander 2000:106). De två motståndskraftigaste variablerna i undersökningen är 

ändelselös presens och oböjd predikatsfyllnad. Tonårsflickorna visar däremot en långt 

gången dialektutjämning och drag av ett överregionalt ungdomsspråk. Dock finns tydliga 

drag av norrländskt regionalt talspråk särskilt i intonationen (t.ex. akut accent i ord som 

åttan), liksom en stor andel ändelselös presens och oböjd predikatsfyllnad. Kärrlander på-

pekar att flera faktorer hos informanterna särskilt torde gynna standardformerna, bl. a. att 

flickor och kvinnor i högre grad än män tenderar att vara måna om ett standardspråkligt tal 

samt att de inspelade flickorna talar om att de inte vill bo kvar i Dorotea (Kärrlander 

2000:108). I den senare undersökningen (Kärrlander 2006) konstaterar Kärrlander att även 

de yngre barnen talar en regional standardsvenska. Som de mest framträdande dialektala 

dragen i denna informantgrupp framstår användningen av verben häva9 (hä, hädde, hätt), 

som även återfanns hos tonårsflickorna, samt gitta (pret. gatt). 

Sambandet mellan dialekt, identitet, lokal förankring och konstruktion av kön behandlas av 

Eriksson (2006) i en undersökning om Piteåungdomars attityder till den egna dialekten. 

Eriksson (2006:68f.) kategoriserar tre typer av attityder till dialekten: anhängare, anpassare 

                                                 

Verbet häva (hä, hädde, hätt) används i många norrländska dialekter, med betydelsen ʼställaʼ, ʼsättaʼ, ʼläggaʼ 

(Kärrlander 2006:36). Böjningsformer och uttal skiljer sig mellan olika dialekter. 
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och avståndstagare. Anhängarna, dit särskilt pojkar på yrkesförberedande program hör, är 

positiva till dialekter och betonar deras värde för identitet och samhörighet. Anpassarna, den 

överlägset största gruppen, har en mer kluven attityd till dialekt och beskriver hur de utanför 

hemorten försöker tona ner sin dialekt trots att de kan tycka att det är ”coolt” eller ”mysigt” 

med dialekt i rätt sammanhang. Här syns dock en skillnad mellan hur flickor och pojkar 

resonerar om att tona ner dialekten: Pojkarna säger att de gör det för att lättare bli förstådda, 

medan flickorna säger att de att inte vill riskera att verka ”bonniga”. Den tredje gruppen, 

avståndstagarna, tar tydligt avstånd från dialekten. Samtliga i denna kategori vill flytta från 

orten, och verkar genom sin positionering mot dialekten markera en identifikation som 

sträcker sig utanför hemorten. 

Eriksson (2006:70f.) ser ett tydligt samband mellan ungdomarnas attityd till den egna 

dialekten och deras inställning till och förankring i hemorten. De som är stolta över sitt 

ursprung och ser lokaltillhörigheten som en viktig del av identiteten kan visa detta genom ett 

mer utpräglat dialektalt tal. Eriksson (ibid.) kallar denna grupp för rotade. Även här finns 

dock en påtaglig skillnad mellan könen, då pojkar i klart högre grad än flickor manifesterar 

sin lokaltillhörighet genom dialekten, vilket liknar resultaten hos Sundgren (2002; se ovan). 

De som däremot talar om hemortens inskränkthet och snabbt vill ta sig därifrån tar även 

avstånd från dialekten, då denna står för värden som de inte vill förknippas med. Dessa 

kallas i studien för rotlösa (Eriksson 2006:72). Mellan dessa grupper står de rastlösa som är 

nyfikna på världen utanför hemorten men kan tänka sig att senare återvända. Dialekten kan 

hos dem, liksom hos de rotade, ge känslor av tillhörighet. Eriksson (2006:72f.) visar också att 

såväl pojkar som flickor förknippar dialekt med traditionella föreställningar om maskulinitet. 

Ungdomarna menar att pitemålet är en ”manlig dialekt” som associeras med klassiska man-

liga egenskaper som styrka och tuffhet samt med hårt kroppsarbete. Att tala dialekt kan för 

en pojke därigenom vara ett sätt att ”visa lojalitet mot ett (lokalt/regionalt) maskulinitets-

ideal” (Eriksson 2006:73). På samma sätt kan ett avståndstagande till dialekten ingå i ett av-

ståndstagande till omgivningens föreställningar om maskulinitet (ibid.). 

Flyttares språk studeras av Thelander (1983; 1992), som undersöker språket hos flyttare från 

norra Västerbottens landsbygd till Eskilstuna. Studien visar att flyttarens ursprungliga 

dialekt tenderar att försvagas med tiden men sällan byts ut mot dialekten på inflyttnings-

orten. Flyttaren byter ut sina ursprungliga drag mot de varianter ur den lokala dialekten som 

stämmer överens med standardspråket, men undviker sådana som avviker, vilket resulterar i 

ett mer standardnära språk (Thelander 1992:187ff.). Thelander (1983:116) visar också att 

åldern vid flytten har större betydelse för den språkliga anpassningen än antalet år på den 

nya orten, samt att anledningen till flytten påverkar talarens benägenhet att hålla fast vid sin 

ursprungliga dialekt. Personer som har flyttat av egen fri vilja tenderar att närma sitt språk 

till ortens dialekt i högre grad än den som tvingats flytta på grund av t.ex. arbetslöshet. 
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod och det material som använts i undersökningen. Här ges 

även en presentation över informanterna samt en diskussion om etiska och metodologiska 

aspekter på studien. 

4.1. Kvalitativa intervjuer 

Den metod som används i uppsatsen är halvstrukturerade livsvärldsintervjuer enligt Kvale 

(2009). Den kvalitativa intervjuns stora förtjänst är att forskaren får tillgång till infor-

mantens tankevärld och har möjlighet att få nyanserade och ingående svar som skulle vara 

svårare att få fram i t.ex. en enkätundersökning. Den här uppsatsens explorativa syfte och 

breda frågeställningar med fokus på beskrivningar, berättelser och resonemang gör det lämp-

ligt att välja en metod där informanterna kan berätta och resonera snarare än ge korta och 

kvantifierbara svar (jfr Trost 2009:32). En vidare styrka hos intervjun är möjligheten för 

forskaren att följa upp informanternas svar med ytterligare frågor, be om förtydliganden och 

själv förtydliga en oklart ställd fråga. Jag tänker mig dessutom att intervjun är särskilt lämp-

lig för min studie då många människor torde ha lättare att beskriva språk i tal än i skrift. 

4.2. Material 

Materialet utgörs av sammanlagt 6 timmar och 21 minuter enskilda intervjuer med nio infor-

manter. Intervjuernas längd varierar kraftigt, mellan 15 och 75 minuter, med den genom-

snittliga längden 42 minuter. Under flera av intervjuerna finns sekvenser då informanten 

frångick ämnet för en kortare eller längre stund. Dessa partier har inte transkriberats, men 

räknas in i den sammanlagda intervjutiden. 

4.2.1. Materialinsamling och materialbehandling 

I informanturvalet i en kvalitativ studie eftersträvas i regel variation snarare än statistisk 

representativitet (Trost 2010:137). Eftersom den här uppsatsen har ett explorativt syfte är det 

särskilt lämpligt att sträva efter en heterogen informantgrupp för att utgå från ett brett 

underlag. Jag vinnlade mig därför om att människor i olika åldrar samt med olika kön och så-

väl yrkesmässiga som geografiska bakgrunder skulle finnas representerade i mitt material.10 

Med anledning av detta bestod informantgruppen av både inflyttade och infödda Umeåbor. 

Gruppen sattes samman enligt ett strategiskt urval (Trost 2010:138): Jag gjorde en kategori 

för inflyttade och en för infödda Umeåbor och sökte för vardera kategori hitta minst en man 

och en kvinna samt minst en yngre informant (under 30 år), en medelålders (30–60 år) och 

                                                 
10 Begreppet kön betraktas i den här uppsatsen inte som en fast kategori utan som en del av identiteten som i 

likhet med andra delar konstrueras och manifesteras i ett socialt samspel. Tidigare studier (se kapitel 3; 

Edlund m.fl. 2007) har visat att kön är en betydande faktor för bruk av och attityd till språk och dialekter och 

att språket är en viktig del i den sociala konstruktionen kön. 
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en äldre (över 60 år). Samtliga informanter skulle vara minst 18 år gamla, ha svenska som 

modersmål samt vara bosatta i Umeå stad sedan minst ett år tillbaka. För att få tag på infor-

manter vände jag mig till vänner och bekanta som kunde tänkas känna lämpliga personer, 

vilka sedan kontaktades genom telefon eller e-post. Det visade sig dock vara svårt att hitta en 

äldre man född och uppvuxen i Umeå, varför jag kontaktade stadens pensionärsföreningar 

och genom en av dessa fick en kontakt förmedlad. Redan vid den första kontakten med infor-

manterna betonade jag att det inte krävdes några särskilda kunskaper om språk eller dialek-

ter för att besvara frågorna, och flera av informanterna påpekade innan de tackade ja att de 

inte visste särskilt mycket om området. Det finns alltså ingen anledning att tro att informant-

gruppen bestod av personer med ett specialintresse för språk. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se Bilaga 1). Samtliga frågor ur guiden behand-

lades, men vid flertalet intervjuer ändrades frågornas ordning. Jag ställde även följdfrågor 

som inte finns med i intervjuguiden. Frågorna är i enlighet med uppsatsens explorativa syfte 

utformade för att ge en bred bild av informantens syn på Umeåsvenskan och relationen till 

det egna språket, och det gavs under intervjun utrymme för informanterna att utveckla och 

diskutera de områden de tyckte var särskilt intressanta. Intervjuguiden för inflyttade Umeå-

bor skilde sig något från den för infödda. 

Samtalen spelades in på en diktafon av märket Olympus WS-450S och transkriberades där-

efter med en ortografisk transkription med viss talspråksanpassning (jfr Grönberg 2004:77). 

Eftersom min analys kommer att ske på innehållslig och inte språklig eller samtalsanalytisk 

nivå anser jag det vara lämpligt att i första hand eftersträva en läsvänlig transkription (jfr 

Kvale 2009:196f.). Ofta förekommande talspråkliga former i intervjuerna är dom, åsså (och 

så), asså (alltså), sej, mej, nån, nåt/nånting och sån. Jag återges med standardortografi för 

att skilja det från partikeln ja. Detsamma gäller och och att samt former som pratade, 

pratar, pratat (ofta uttalat som prata) som transkriberats ortografiskt för att undvika sam-

manfall och underlätta läsningen. Tvekljud återgavs i originaltranskriptionen men har för 

läsvänlighetens skull tagits bort i uppsatsen. Ett antal extralingvistiska drag har dock mar-

kerats för att noggrannare återge samtalet. Avbruten mening markeras med bindestreck - och 

pauser med (.). Metakommentarer skrivs inom parentes () och mina inskott inom hak-

parentes [ ]. Partier som sägs mycket tyst omges av enkla citattecken ʼ ʼ och starkt betonade 

ord eller partier är understrukna. Tal som jag inte har kunnat tyda markeras med (X) och 

metaspråklig användning av ord med kursiv stil. En översikt över transkriptionsprinciperna 

ges i tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1. Transkriptionsprinciper med exempel från intervjuerna  

Symbol Betydelse Exempel 

- Avbruten mening det kan ju- vissa kan ju verka så 

(.) Paus (.) 

(exempel) Metakommentar (skrattar till) 

[exempel] Intervjuarens inskott och det lät manligt och [okej] 

fränt. 

ʼexempelʼ Mycket tyst tal ʼjaʼ 

exempel Stark betoning att det låter för lugnt ibland 

(X) Otydbart tal om man inte (X) som en karikatyr 

exempel Metaspråklig användning av ord jag skulle aldrig kunna säja 

skrana 

4.2.2. Informanter 

Informantgruppen utgörs av nio personer i åldrarna 19–80 år. Fyra informanter räknas som 

infödda, tre som inflyttade och två till den särskilda kategorin närinflyttade. De två senare är 

båda födda i Umeå och bodde här under sina första levnadsår för att sedan bo minst tio år på 

en mindre ort i Umeå kommun. Båda har gått gymnasiet i Umeå. Denna informantgrupp var 

till en början inte planerad utan tillkom efter att två av de informanter som ställt upp som 

”infödda” visat sig ha bott utanför Umeå tätort men inom kommunen. 

Informanterna har tilldelats fingerande namn där namnens begynnelsebokstav markerar den 

kategori dit informanten räknas. De Umeåfödda informanterna kallas Ulla-Britt, Uno, Ulf 

och Ulrika, de närinflyttade Nina och Niklas och de inflyttade kallas Inga, Ivar och Ingemar. 

Tabellen nedan ger en översikt av informanterna utifrån kategori, ålder och ursprung. De 

beskrivs sedan mer ingående på nästa sida. 

Tabell 2. Översikt över informanter 

Umeåfödda Inflyttade Närinflyttade 

Ulla-Britt, f. 1938 Inga, f. 1934, från 

Västerbottens inland 

Nina, f. 1970 

Uno, f. 1942 Ingemar, f. 1961, från 

Stockholmstrakten 

Niklas, f. 1993 

Ulf, f. 1979 Ivar, f. 1985, från södra 

Norrland 

 

Ulrika, f. 1990   
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Ulla-Britt (f. 1938) är född och uppvuxen i Umeå med en förälder från en mindre ort i Norr-

botten och en från en mindre ort i Umeå kommun. Hon har bott i Umeå i hela sitt liv med 

undantag för ett års studier i Göteborg och en kortare tid hos släktingar i Stockholm, och 

säger sig trivas bra. Ulla-Britt har arbetat inom vården i hela sitt liv. 

Uno (f. 1942) har bott i Umeå i hela sitt liv. Båda hans föräldrar härstammar från mindre 

orter i Västerbotten och flyttade i tidig ålder till Umeå. Han berättar att han förr funderat på 

att flytta till en stad i södra Sverige, men att det aldrig blev av. Uno har tagit realexamen och 

läst en ettårig utbildning, och därefter arbetat på kontor. 

Ulf (f. 1979) är född och uppvuxen i Umeå med en förälder från en norrländsk och en från 

Nederländerna. Han har bott i Umeå i hela sitt liv och läst en längre utbildning vid univer-

sitetet. Han säger sig trivas bra och inte ha ”något större behov” av att flytta från staden. 

Ulrika (f. 1990) är född och uppvuxen i Umeå med föräldrar från mindre orter i norra Lapp-

land. Hon har varit borta från staden under ungefär ett år efter för resor och utlandsstudier 

efter gymnasiet, men är nu tillbaka. På frågan om hon trivs svarar hon att det börjar bli dags 

att komma därifrån, då hon menar att staden inte har ”så mycket att erbjuda”. Hon säger att 

hon ”inte nödvändigtvis” behöver flytta tillbaka till Umeå. 

Nina (f. 1970) är född i Umeå, bodde i staden fram till 4 års ålder men är till största delen 

uppvuxen i en mindre ort i Umeå kommun. Hon gick gymnasiet i Umeå och flyttade efter 

studenten in till staden för att läsa vid universitetet. Hennes ena förälder kommer från en 

större norrbottnisk stad och den andra från en mindre lappländsk. Nina bodde efter sin 

utbildning några år i en mindre stad i södra Norrland, flyttade därefter till en ort strax 

utanför Umeå och bor nu i Umeå stad sedan ett år tillbaka. 

Niklas (f. 1993) är född i Umeå, bodde i staden fram till 3 års ålder och flyttade sedan till en 

mindre ort i Umeå kommun. Vid 13 års ålder flyttade han tillbaka till Umeå där han bott 

sedan dess. Hans ena förälder är uppvuxen i en ort i södra Norrland och den andra kommer 

från en stad i Västsverige. Han går sista året på ett yrkesprogram på gymnasiet. Niklas trivs 

mycket bra i Umeå och tycker att det är ”sjukt roligt” att bo där, men planerar att flytta till 

Stockholm eller Uppsala efter studenten, då han vill se sig om i världen lite grann och är 

”rädd för att fastna” i stan. Han tänker sig dock att flytta tillbaka till Umeå längre fram. 

Inga (f. 1933) är född och uppvuxen i en mindre ort i Västerbottens inland med föräldrar från 

olika orter i Norrbotten. Hon flyttade till Umeå 1969 på grund av makens arbete, och hade 

innan dess studerat och arbetat inom vården i ett flertal olika städer i Norrbotten och Lapp-

land samt studerat en kortare tid i Stockholm. 

Ingemar (f. 1961) är född och uppvuxen i Stockholm med båda föräldrarna uppvuxna i Stock-

holmstrakten. Han flyttade till Umeå 1987 för att läsa en längre utbildning vid universitetet 
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och trivs mycket bra. 

Ivar (f. 1985) är född och uppvuxen i en ort i södra Norrland med en förälder från en ort i 

närheten och den andra från Finland. Han arbetar som hantverkare, flyttade till Umeå 2006 

på grund av arbete och trivs mycket bra. 

4.3. Etiska överväganden 

Vid en intervjustudie bör forskaren ta hänsyn till de etiska frågor som aktualiseras (Kvale 

2009:77). För att försäkra mig om studiens etiska hållbarhet har jag iakttagit Vetenskaps-

rådets (2002) grundläggande etiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Informationskravet (ibid.:7f.) uppfylls genom att intervjupersonerna muntligen 

informerades om studiens syfte11 och tillvägagångssätt, om deras roll i studien samt om sitt 

frivilliga deltagande och sin rätt att avbryta intervjun. Samtyckeskravet (ibid.:9ff.) uppfylls 

genom att samtliga informanter gav sitt muntliga samtycke till att medverka och till att bli in-

spelade. Vid arbetets början visste jag att resultaten även skulle publiceras i artikelform, 

varför samtliga informanter informerades om och samtyckte till detta. Nyttjandekravet 

(ibid.:14) kan därmed betraktas som uppfyllt, då materialet endast används i sammanhang 

som informanterna har givit sitt godkännande till. Till sist tillgodoses konfidalitetskravet 

(ibid.:12f.) genom att informanterna redan vid transkriberingen försågs med fingerade namn 

samt att jag undvikit att skriva ut information som kan avslöja deras identitet. Med 

anledning av detta har jag valt att inte skriva ut informanternas yrken och de inflyttade infor-

manternas exakta ursprungsort utan endast gett en ungefärlig beskrivning. 

4.4. Metodkritik 

Intervjuer är en direkt forskningsmetod och har inom attitydforskningen kritiserats för att 

man i första hand kommer åt uttalade och medvetna attityder eller åsikter snarare än mer 

omedvetna attityder (Bijvoet 2007:125). Jag har försökt komma åt mindre medvetna 

attityder genom att inte enbart formulera intervjufrågor om öppna åsikter utan även fråga 

efter sammanhangan där informanterna själva använder dialekt och hur de uppfattar dialekt 

i olika situationer.  

Kritiken mot intervjuer som metod vid attitydforskning har också gällt risken för s.k. sociala 

bias. Vid intervjuer finns en känd risk för att informanterna inte ska vilja eller våga besvara 

känsliga frågor ärligt, utan att de i stället svarar på ett sätt de uppfattar som socialt accepterat 

(Bijvoet 2007:125; Ryan m.fl. 1982:6f.). Genom att garantera informanterna anonymitet och 

                                                 
11 Den information som gavs var att studien skulle handla om talspråket i Umeå utifrån stadsbornas egna 

uppfattning och upplevelse. De exakta forskningsfrågorna angavs däremot inte i förhandsinformationen. 

Enligt Vetenskapsrådets (2002:7) principer kan den information som ges vara ”mer eller mindre detaljerad” , 

men ska ge övergripande information om studiens syfte och genomförande. 
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genom att utföra enskilda intervjuer hellre än gruppintervjuer kan dock risken för sociala 

bias minskas (Garrett m.fl. 2003:28f.). I den här studien har detta gjorts. 

Lagerholm (2010:57) påpekar att det är problematiskt att använda sig av intervjuer för att 

undersöka språkbruk. Den språkliga medvetenheten är hos de flesta språkbrukare låg, vilket 

innebär att deras uppgivna språkbruk inte alltid stämmer överens med det faktiska bruket. I 

den här studien är syftet inte att beskriva det faktiska bruket utan att studera subjektiva upp-

levelser och uppfattningar. För en sådan undersökning är den kvalitativa intervjun en 

användbar metod (jfr Kvale 2009). 

Garrett m.fl. (2003:29f.) påpekar att kvaliteter hos forskaren, såsom dennes ursprung och 

kön, kan påverka informanternas svar. Det är inte orimligt att tänka sig att även inter-

vjuarens eget språk har betydelse för informanternas svar. Jag kommer själv inte ursprungl-

igen från Umeå utan har bott här i två år. Mitt språk skulle jag beskriva som en relativt 

standardnära svenska med vissa norrländska drag, vilket inte torde ha verkat påfallande eller 

främmande för informanterna. Ingen av informanterna har kommenterat mitt språk, och jag 

bedömer inte att mitt språk kan ha haft någon betydande påverkan på deras svar. 

Det är viktigt att betona att de svar som fås i intervjuerna baseras på de enskilda informant-

ernas tankar, föreställningar och åsikter och inte får betraktas som generaliserbara eller 

representativa för en större grupp. Eftersom uppsatsens syfte är just att undersöka språket 

utifrån Umeåbornas subjektiva perspektiv, får validiteten dock betraktas som god. Inga 

generella eller kvantitativa slutsatser kan dras utifrån studien, men däremot kvalitativa. 

5. Resultat 
I det här kapitlet redogör jag för studiens resultat. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som 

behandlar olika aspekter av språket i Umeå. I de två första avsnitten (5.1. och 5.2.) redogör 

jag för de dialektala drag som informanterna anger som typiska för Umeåsvenskan, hur 

Umeåborna talar om sitt språk som standardsvenska eller som dialekt samt informanternas 

attityder till Umeåsvenskan. I de två avslutande avsnitten (5.3. och 5.4.) fokuserar jag på 

enstaka informanter: I kapitel 5.3. diskuteras hur de två yngre informanterna resonerar om 

dialekt och identitet och i kapitel 5.4. hur två av de inflyttade informanterna ser på att 

anpassa sitt språk till Umeåsvenskan. 

5.1. Typiska drag i Umeåsvenskan 

De drag som informanterna anger som typiska för Umeåsvenskan är till stor del sådana som 

är gemensamma för ett större norrländskt dialektområde. Flera av informanterna påpekar 

detta vid intervjun och menar att det är svårt att säga om de drag de nämner är specifika för 

just Umeåsvenskan eller gemensamma för en större del av Norrland. 
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Nina, Inga och Ulrika talar om att man i Umeåsvenskan brukar ”ta bort ändelserna” och ”för-

korta” ord. Ändelselös presens och predikatsfyllnad är drag som hos både Thelander (1979), 

Kärrlander (2000) och Westerberg (2006) framstår som typiska för det norrländska 

regionala standardspråket. Nina och Inga säger att de själva ofta gör dessa ”förkortningar”, 

men att de försöker undvika dem i sammanhang där de tycker att de behöver tala tydligare 

eller mindre dialektalt. De verkar alltså uppleva detta drag som så påfallande och avvikande 

från standardsvenskan att de tycker att draget, trots sin utbreddhet, inte är användbart i alla 

sammanhang. 

Förkortning av det standardsvenska inte till int är ett annat drag som nämns av flera infor-

manter och som återfinns i norrländskt regionalspråk (Thelander 1979). Ulf menar dock att 

det inte används i de kretsar där han umgås, utan att det snarare hör landsbygdsspråket till. 

De andra informanterna betraktar det däremot som typiskt för Umeåsvenskan och säger att 

de själva använder det. Inga berättar dock att hon har undvikit att använda det utanför 

Västerbotten då hon har tänkt att det ”inte är svenska”, och att hon även i Umeå använder 

standardvarianten inte i situationer där hon vill ”vara korrekt”. 

Ett ytterligare drag som nämns av flera informanter, såväl infödda som inflyttade, är 

ingressivt jo, d.v.s. ett jo som sägs på inandning (här stavat .jo, jfr Hanell & Salö 2009). Detta 

brukar betraktas som typiskt för det norrländska talspråket, även om det också finns i andra 

delar av Sverige (Hanell & Salö 2009). Liksom för int menar Ulf att .jo främst är ett drag som 

används på landsbygden snarare än i staden, och han berättar att man i hans bekantskaps-

krets använder det skämtsamt för att avbilda en stereotyp ”lantlig person”. 

Ulf: Det används nog inte av min åldersgrupp i alla fall så ofta. Om man inte (X) som en 

karikatyr på nåt sätt på- [karikatyr på..?] om man liksom inte, vad ska man säga, 

parodiserar nåt slags lantligt (.) ja (.) nån lantlig person eller nåt sånt. 

Uttal av ortnamnen Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå utan -å, dvs. som Ume, Skellefte, Pite 

och Lule, menar Ulf, Ulrika och Nina är typiskt för orten. Ulf menar att det är något som kan 

avslöja en Umeåbo som inhemsk, men både han och Ulrika påpekar att de själva säger Umeå. 

Ulrika motiverar det med att ”det är det som är ordet, det är så det heter”. Nina, däremot, 

tycker att det låter ”fel” och ”som att [man] fånar sig” när ordet uttalas som i standard-

svenskan. För henne är Ume det rätta uttalet. 

De två äldre informanterna Inga och Ulla-Britt12 nämner ordbildning med förleden o-, såsom 

oäti(t) och ogått, men Inga menar att det verkar som att det ”håller på att tvättas bort”. Själv 

kan hon nog använda oäti men inte ogått. Ulla-Britt nämner efter inspelningens slut också 

det västerbottniska dialektordet lämmen (ung. ʼ ledbrutenʼ; för att beteckna en person som 

                                                 
12 Ulla-Britt kunde inte komma på några dialektala drag eller ord under intervjun, men efter att intervjun 

avslutats kom dessa båda dialektord fram i ett samtal mellan henne, mig och hennes son. 
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har träningsvärk), som hon använder. Båda dessa ord behandlas av Thelander (1983) och 

framstår där som relativt vanliga norrländska provinsialismer.13 Lämmen återfinns även hos 

Stenberg (1804:81), och verbavledningar på o- i Svenska akademiens grammatik (Teleman 

m.fl. 1999:525) med noteringen ”regionalt (nordsvenskt)” samt hos Bergman (1952:24). 

Det dialektord som nämns oftast, både av inflyttade och infödda, är verbet he (presens av 

häva). Flera av informanterna säger att de själva använder det. He framstår även hos Kärr-

lander (2006) som ett resistent drag i norrländskt regionalt standardspråk.14 Påtagligt är att 

Ulrika och Nina, som i andra sammanhang visat en viss ambivalens till sin dialekt, talar posi-

tivt om ordet och visar en stolthet inför det. Ulrika menar att det är ”kul” att använda he och 

säger, något skämtsamt, att det är ”världens bästa ord”. Båda berättar att de har använt det i 

samtal med människor utanför Västerbotten och att dessa först inte har förstått det men 

sedan tyckt att det var ett bra och användbart ord. Andra provinsialismer som nämns är vars 

för var och vart samt en användning av verbet fara för alla typer av förflyttning. 

Inga och Nina talar om uttalet av tjockt L, som av Elert (1994:219) anförs som ett utmärk-

ande drag för det norrländska standardspråket. Nina menar att det är typiskt för Umeå-

trakten och att hon lägger märke till att det låter ”jättebonnigt” i hennes eget tal när hon är 

på andra orter. Inga nämner specifikt konsonantkombinationen k+L, som hon inte tycker är 

”så vacker” och därför försöker undvika. 

Att intonationen skiljer sig från den i södra Sverige nämns av flera informanter. Många har 

svårt att beskriva skillnaden, men säger att det är ”lite melodi” (Ulrika) eller ”nåt över 

språket” (Ulla-Britt). Enligt Kärrlanders undersökning (2000; 2006) samt Edlund (1994:217) 

är just intonationen den mest resistenta nivån, där en regional färgning kan höras även i en 

mycket utjämnad dialekt. Några informanter ger exempel på ord där ordaccenten avviker 

från den i södra Sverige: De har reagerat på att dator, Johan och Stockholm i södra Sverige 

har grav accent och i Umeåsvenskan akut accent, vilket motsvarar Kärrlanders (2000;2006) 

resultat samt beskrivningar hos Bergman (1952:11ff.). Inga berättar att hon själv under sin tid 

i Stockholm lade märke till skillnaden mellan stockholmsbornas och sin egen intonation av 

ordet Stockholm, och att hon ganska snart själv tog över den stockholmska ordaccenten just 

för detta ord. 

Flera av informanterna menar att det snarare än enstaka drag finns ett särskilt sätt att tala 

som är typiskt för Umeå och norra Sverige. Ett lågt taltempo nämns av både infödda och 

inflyttade liksom att ”dra ut” eller ”hänga lite” på orden. Inga, Ingemar och Ivar talar dess-

utom alla om en fåordighet som typisk för såväl Umeå som större delar av norra Sverige. 

                                                 
13 Det ska dock påpekas att Thelanders undersökning är 30 år gammal och att det är tänkbart att bruket av dessa 

provinsialismer har förändrats sedan dess. 

14 På Kärrlanders (2006) undersökningsort Dorotea uttalas ordet [hæ:], i Umeå [he:]. 



22 

Ivar: Jag tyckte inte- asså att det är nån speciell dialekt eller nånting utan det är mer på (.) 

såhär korta ord, eller typ- dom pratar inte så jävla mycket [nej okej] om man säger så. 

Det långsamma taltempot kommenteras i både positiva och negativa ordalag: Både infödda 

och inflyttade talar om ett ”lugn” som upplevs som pålitligt och tryggt, samtidigt som de tre 

yngre informanterna Ulrika, Ivar och Niklas menar att språket nog kan uppfattas som lite 

”segt” eller ”trögt”, särskilt när man hör det i teve och radio. De menar också att detta kan 

påverka hur man ser på människorna: 

Niklas: Typ det här lugna, att det låter för lugnt ibland så att man anses som lite seg. Det 

kan ju- vissa kan ju verka så. Lite såhär sega i bollen. Men samtidigt inte så uppjagade 

kanske. 

Ingemar beskriver lugnet som den största skillnaden mellan Stockholm och Umeå gällande 

både språket och samhället i stort. Han menar att det ger honom möjlighet att känna sig 

delaktig i samtalet och att han får en känsla av att samtalspartnern tar sig tid att lyssna på 

honom och ta in det han säger. För honom själv var det en omställning att själv gå ner i tal-

tempo, en förändring han beskriver som ”få andas mellan orden”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att många informanter, särskilt de infödda, har svårigheter att 

nämna några Umeåsvenska dialektdrag. Drag på flera språkliga nivåer nämns dock: drag på 

lexikal nivå (t.ex. he, lämmen), morfologisk nivå (avsaknad av ändelser, ordbildning med o 

som förled till participformer) och fonologisk/fonetisk nivå (intonation, ordaccent, tjockt L).  

Dessutom talar många om en särskild talstil med lågt taltempo. Många påpekar att det är 

svårt att säga vad som är specifikt för Umeåsvenskan och vad som är gemensamt med ett 

större norrländskt dialektområde, och de nämnda provinsialismerna är i huvudsak regionala 

norrländska drag. De dialektala drag som nämns stämmer väl överens med tidigare 

forskning. 

5.2. Standardspråk, dialekt och ”blandspråk” 

Informanterna har skilda uppfattningar om huruvida språket i Umeå är att betrakta som 

standardspråk eller dialekt. De båda äldre Umeåfödda informanterna liksom Ulf tycker att 

Umeåsvenskan ligger mycket nära standardspråket. Uno och Ulf menar att Umeåsvenskan 

liknar språket i Stockholm respektive Uppsala och att det betyder att det är nära standard-

svenskan eller, som Ulf säger, ”neutralt”. Även Ulrika säger att hon ”vill tro att det är lite 

neutralt” och Ivar att det är ”lite vanligt”. Flera av informanterna menar att stadsspråket i 

Umeå skiljer sig påtagligt från språket på landsbygden och i mindre orter runt staden. De 

tycker att språket på landsbygden är mer dialektalt än stadsspråket. Ulla-Britt och Uno säger 

att det räcker att komma någon mil utanför staden för att höra en tydlig skillnad och Nina 

berättar att hon som ung tyckte att man i Umeå pratade ”rikssvenska” medan man i hennes 

hemort hade ”en bydialekt”. Uno beskriver skillnaden mellan den dialektala landsbygden och 
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den mer standardspråkliga staden som att språket är ”en nivå högre” i staden, och menar att 

detta hör ihop med att Umeå är en universitetsstad. 

Uno: Men i och med att det är ju universitet och utbildning så blir ju språket en nivå 

högre, tycker då jag i alla fall. 

KB: En nivå högre, hur menar du med- 

Uno: Än om de bor på vischan här ute nånstans. [ja] Pratar med korna. (skrattar) 

Flera av informanterna menar också att Umeåsvenskan är mindre ”norrländsk” eller dialek-

tal än varieteterna i Piteå, Luleå och Skellefteå. I relation till det omgivande språket framstår 

Umeåsvenskan som standardsvenska för flera av informanterna, särskilt de infödda. Där-

emot tror de flesta att människor från södra Sverige uppfattar Umeåsvenskan som påtagligt 

norrländsk och, enligt Ulla-Britt, ”långt ifrån rikssvenskan”. Ulla-Britt och Uno menar att 

detta inte är ”negativt” eller någonting att ”skämmas över”, och säger att de aldrig har för-

ändrat sitt språk när de har vistats utanför Umeå. Vetskapen att andra människor uppfattar 

Umeåsvenskan som dialektal verkar alltså inte nödvändigtvis behöva påverka informantens 

egen syn på språket. Ulla-Britt, Uno och Ulf står fast vid sin uppfattning om Umeåsvenskan 

som standardnära trots att de är medvetna om att andra ser annorlunda på det. 

Flera informanter, särskilt de yngre, säger att deras språk visserligen känns relativt standard-

nära så länge de är i Umeå, men att de i andra sammanhang uppfattar det som dialektalt. 

Nina menar att hon inte tänker på sitt språk när hon är i Umeå, men att hon märker att ”det 

låter jättebonnigt” när hon kommer till andra städer. 

Nina: Det känns ju som man har en bondska nästan när man kommer till större städer. 

Nina berättar också att hon ”skärper till” sig och försöker tala mer standardspråkligt när hon 

t.ex. svarar i telefon på jobbet, vilket tyder på att hon uppfattar sin vardagliga dialekt som 

opassande i dessa sammanhang. Nina, Ulrika och Ulf menar också att de kan reagera på 

Umeåsvenskan när de hör den i radio eller teve, och då tycka att den låter ”konstig”, ”jätte-

skojig” eller ”bonnig”. Både Nina och Ulrika menar att man låter lite mindre intellektuell när 

man talar Umeåsvenska, och Ulf tycker att de västerbottniska nyhetsuppläsarna låter ”lite 

osmartare” än andra och att inte riktigt passar i teve. Några sådana värderingar uttalar inte 

de äldre informanterna. 

De attityder till Umeåsvenskan som framkommer i intervjuerna finns på både ett statusplan 

och ett solidaritetsplan (jfr Bijvoet 2007:121). Uno och Ulla-Britt uttrycker sig uppskattande 

om Umeåsvenskans närhet till standardsvenskan; Ulla-Britt menar att det är en ”bra 

svenska” som talas i staden och Uno att de flesta Umeåbor pratar ”någorlunda bra”. För dem 

framstår Umeåsvenskan som ett prestigespråk nära den officiella normen, till skillnad från 

de omgivande mer utpräglade dialekterna på landsbygden. Talande är att Uno inte säger sig 
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kunna svara på om han tycker att Umeåsvenskan är vacker. 

Uno: Njaa jag vill nog inte hå- jag tycker att det dom pratar uppe i Piteå, liksom dom 
sjunger litegrann, det tycker jag är vackert. (skrattar till) [m] När jag förstår det alltså. [m] 
När dom inte pratar för fort. Men nää, annars tycker jag väl det vi pratar här i Umeå inte 
är nåt speciellt, det kan jag inte säja. 

Pitemålet, som enligt Uno kan vara svårt att förstå och som av flera av informanterna be-

skrivs som en mer utpräglad dialekt än Umeåsvenskan, beskrivs här som vackert. Umeå-

svenskans kvaliteter verkar för Uno däremot inte finnas på en estetisk nivå, utan snarare 

hänga ihop med dess goda förståelighet. 

Uno: åtminstone har jag då tyckt hela tiden att vi har ju ett ganska förståeligt språk, det är 

väl inte så nå- nå större konstigheter egentligen. [nä] (.) och det har ju mycket att göra 

med att vi är en universitetsstad, det talas ju klarspråk här kan man väl säja. 

Flera andra informanter uppskattar i stället Umeåsvenskan i egenskap av dialekt, och be-

skriver det med adjektiv förbundna med solidaritetsdimensionen (jfr Bijvoet 2007:126). Nina 

säger att hon tycker att det visserligen är ”bonnigt” men ändå ”fint”. Niklas menar att det är 

”coolt” och ”charmigt” och ”lite mer åt det grovare hållet”. Ulrika tror att många från södra 

Sverige tycker att det är fint eftersom det är annorlunda. Flera säger, som ovan nämnt, att en 

person som talar Umeåsvenska låter lugn och trygg. Om talarna sägs också att de verkar vara 

”snälla”, ”rejäla” och ”inte tillgjorda” (Nina) och ha ”båda fötterna på jorden” (Niklas). 

Ett tema som de flesta informanterna berör är att Umeå och Umeåsvenskan präglas av 

studenterna och den höga inflyttningen, och att detta gör att språket i staden blir mycket 

heterogent. Många beskriver språket som ”lite blandat”, både som en blandning av ”svenska 

dialekter” (Inga) och av ”inlandsmål och rikssvenska” (Niklas). Uno påpekar också att det 

talas många olika språk i staden och framhäver så ännu starkare pluraliteten i Umeå. 

5.3. Dialekt och identitet: Förstärkning och undvikande 

Sambandet mellan dialekt och social identitet (jfr Abercrombie 2006:25f.; Eriksson 2006) är 

starkast uttalat hos Niklas. Han återkommer flera gånger till att dialekten för honom hör 

ihop med identitet och lokal tillhörighet. 

Niklas: Det är ju alltid en liten identitetsgrej tror jag. Man vill på nåt sätt tillhöra en grupp 
(.) å liksom prata lite brett, en riktig norrlänning. 

Att vara ”en riktig norrlänning” är för Niklas eftersträvansvärt och hör ihop med att tala 

dialekt. Han menar att han inte är någon ”riktig” Umeåbo eller norrlänning på samma sätt 

som den som bott på orten i tre generationer, då hans föräldrar kommer söderifrån och han 

själv har flyttat runt en del. Han skulle dock önska att han vore en ”riktig norrlänning”. Han 

berättar att han har strävat efter att prata ”bredare”, till och med bredare än det som han 

uppfattar som den vanliga Umeåsvenskan. 
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Niklas: Det skulle ändå vara najs om jag kunde vara typ äkta norrlänning fast jag inte är 

det. För att det ändå är coolt och det är- man tillhör en speciell grupp. Så det är väl- det är 

väl lite det jag- därför jag ville prata lite bredare. 

Att bo i Umeå med inflyttade föräldrar är tydligen inte tillräckligt ”äkta” för Niklas, och att 

tala en mer utpräglad dialekt blir ett sätt att konstruera en starkare identitet som ”norr-

länning” (jfr Abercrombie 2006:25f.). 

Det bör tilläggas att Niklas planerar att flytta söderut efter att han gått ut skolan, och tror att 

han då ”automatiskt” kommer att förändra sitt språk i riktning mot det på den nya orten. 

Han tycker dock att det vore ”synd” om han helt och hållet skulle sluta tala Umeåsvenska. Att 

Niklas har en önskan om att behålla en del av sin dialekt i framtiden tyder på att den har ett 

identifikationsvärde för honom. 

Niklas: Det skulle vara synd om jag totalbörjade prata rikssvenska. eller typ stockholmska 

eller nåt såntdära. jag hoppas ändå jag håller kvar det litegrann. 

Niklas är också den enda som uttalat kopplar ihop dialekt och maskulinitet. Han berättar om 

hur han under högstadietiden kommit i kontakt med ungdomar från inlandet och tyckt att 

deras dialekt var häftig. 

Niklas: Jag tyckte det där lät ju coolt, folk från Lycksele som pratade sådär brett och det 

lät manligt och [okej] fränt. 

Hans beskrivning av den mer utpräglade dialekten som ”manlig”, ”cool” och ”frän” liknar be-

skrivningarna hos ungdomarna i Erikssons (2006) studie. Det är tydligt att dialekten för 

honom och i de kretsar han rör sig (ett yrkesprogram på gymnasiet, med många klass-

kamrater inflyttade från landsbygden) åtnjuter en omvänd prestige (jfr Bijvoet 2007:121f.; 

Eriksson 2006:72f.; Grönberg 2004:327f.). Han återkommer flera gånger till dialekten, 

särskilt inlandsdialekten men även Umeåsvenskan, som ”manlig” jämfört med standard-

svenskan. Han förknippar också, liksom informanterna hos Eriksson (2006:73), dialekt med 

hårt kroppsarbete och menar att dialekten passar särskilt bra i ”manlighetskulturer” och 

”machokulturer”. I sitt arbete som hantverkare säger han sig prata mer dialektalt än annars, 

och menar att detta ger honom större ”respekt” än om han skulle ha pratat standardsvenska. 

Han menar också att kvinnor nog inte pratar lika utpräglad dialekt som män. 

Niklas: Jag tror att män kan vara duktiga på att bre på lite mer och låta som att dom är lite 

mer från typ norra Norrland (.) än vad kvinnor kanske pratar lite mer civiliserat eller vad 

man vill kalla det. (KB skrattar till) Men jag kan som int- med kvinnor är det kanske lite 

svårare att höra om dom pratar umemål eller inte. 

Att genom dialekten stärka sin identitet som norrlänning blir för Niklas samtidigt att stärka 

sin identitet som man. 

Även hos Ulrika syns ett samband mellan dialekt och identitet, men här går identiteten åt ett 

annat håll. Liksom Niklas har hon inflyttade föräldrar, och hon har dessutom fått höra att 
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hon ”inte har någon dialekt”, vilket hade kunnat tänkas få henne att vilja stärka sin identitet 

som Umeåbo. Till skillnad från honom har Ulrika dock ingen önskan om att tala mer dia-

lektalt, utan berättar att hon särskilt som yngre men även än idag har undvikit att tala ”brett” 

och ”fult”. Hon menar att det förmodligen är många ungdomar som resonerar likadant. 

Ulrika: Det kanske inte är så coolt [nä] att- jamen tänk då om det är- vad det är för 

mänskor som pratar bredast. Dom är från landet, kanske, asså grovdraget. Och jag tror att 

många tonåringar- (.) eller liksom (.)ʼjaʼ men överlag vill bo i stan och vill inte låta som en 

lantis. Så att där kan det nog vara lite fult att prata dialekt. 

Eriksson (2006) visar att en del Piteåungdomar, särskilt flickor, vill undvika att tala dialekt 

för att inte verka ”bonniga”. Detsamma tror Ulrika gäller för Umeåungdomarna, inklusive 

henne själv. Idag säger hon att hon tar mindre avstånd från dialekten än tidigare och att hon 

kan tycka att det är ”kul” att använda dialektala uttryck, men att hon inte har någon önskan 

om att bli igenkänd som Umeåbo utifrån sitt språk. De som talar mest dialekt är enligt Ulrika 

stadens ”raggare”, en grupp hon inte är intresserad av att identifiera sig med (och som 

sannolikt är förknippade med en traditionell bild av manlighet). Till skillnad från Niklas, som 

i sin önskan att vara en ”äkta norrlänning” använder sig av dialekten för att förstärka sin 

tillhörighet, har Ulrika tagit avstånd från den, betecknat den som ”ful” och försökt undvika 

att tala dialektalt. Idag säger hon sig vara mindre negativt inställd till dialekten så länge den 

inte är alltför utpräglad.15 

Ulrika: Blir det för grovt tycker jag det är jobbigt. Men om det är nån liten släng i melodin 

eller så, så tycker jag det bara är fint. 

5.4. Inflyttades språk: Stabilitet och anpassning 

Ivar tycker att Umeåsvenskan är rätt likt hans eget språk, och menar att han inte brukar 

tänka så mycket på språk och dialekter. Han utmärker sig dock genom ett tydligt motstånd 

mot att förändra sitt sätt att tala. Ivar säger att han sedan han kom till Umeå har blivit mer 

”kortfattad” och börjat använda ingressivt .jo, men att han annars använder de ord han har 

med sig i sin egen dialekt, även om omgivningen ibland inte förstår honom. Han menar att 

det inte skulle vara meningsfullt att ta upp lokala uttryck, eftersom de ord som används i 

Umeå inte förstås av alla människor. 

Ivar: Asså där använder jag ju dom ord jag har (.) hemifrån (.) från (Ivars hemort) då. Då 

kan det ju bli att dom inte förstår mej. Men det är ju för att ja- jag skulle aldrig kunna säja 

skrana16 för att- det är som ingen- asså skulle jag fråga nån annan utifrån då skulle dom ju 

aldrig veta riktigt vad det är. 

                                                 
15 Ulla-Britt uttrycker en liknande uppfattning i ett annat sammanhang, då hon menar att det är bra om Umeå 

har ett ”speciellt språk” eftersom andra städer har det, men att det inte får bli ”sådär hemskt utpräglat”. Hon 

menar att det gärna får höras att det är norrländskt men inte bli för dialektalt. Attityden om att dialekten inte 

ska överdrivas eller vara alltför utpräglad är enligt Andersson (1985:131) inte ovanlig. 

16 En skrana är en en inplastad madrass som används som pulka. 
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Ivar verkar alltså inte vilja förändra sin dialekt i riktning mot den på den nya hemorten 

genom att ta upp lokala eller regionala ord och uttryck. Detta liknar de mönster som The-

lander (1983) beskriver. Ivar menar dock, till skillnad från i Thelanders (ibid.) studie, att han 

inte heller bytt ut sina dialektala former mot standardsvenska former som används i Umeå. 

Ivar: Som ja har hemifrån då från (Ivars hemort) de e ju typ som lägda. [mhm?] Jag vet 

inte, det är ju som åker eller nånting här. [okej] Det är en stor äng. De- det visste dom ju 

inte heller så att. (.) 

KB: Men använder du det fortfarande i alla fall eller- 

Ivar: Ja det använder jag. [ja] Asså om jag ser nån såndära asså. Det är ju som en jättestor 

öppen yta såhär. Så att på såna sätt då har inte ja- jag har ju inte tagit över såna ord. 

Ivar är inte vara särskilt intresserad av att förändra sin dialekt ens när den kan göra att om-

givningen inte förstår honom. Att han har denna inställning kan tyckas vara överraskande. 

Han flyttade till Umeå i relativt tidig ålder, har bott här under en längre tid och trivs bra, och 

torde därmed ha förutsättningar för att anpassa sin dialekt till den nya orten (jfr Thelander 

1983). En förklaring kan tänkas vara att han inte har någon önskan om att bli identifierad 

som infödd Umeåbo. En annan kan finnas i det faktum att Ivar generellt har en negativ 

attityd till att anpassa dialekt efter en ny hemort. Detta blir tydligt när han beskriver sin 

känsla inför att två kompisar som flyttat till södra Sverige har förändrat sin dialekt. 

Ivar: Då känns de som att dom gör till sig lite grann. [mhm] För de låter lite- när man 

pratar med dom då låter dom ju- asså ibland så hör man nog att dom försöker som prata 

den dialekten. Och ibland blir det som att dom kommer tillbaks till den vanliga [mmm] så 

att jag tror inte direkt- det känns inte som att man kan ändra dialekten. Asså inte såhär 

riktigt i alla fall. 

Ivar verkar ha en uppfattning om dialekten som någonting statiskt som inte kan eller bör för-

ändras. När han talar om sina kompisars förändrade dialekt säger han att de ”försöker prata 

den dialekten” och att de ”härmar”, vilket jag tolkar som att han inte ser förändringen som en 

naturlig anpassning utan som en förställning. Hans syn på dialekt och idenititet liknar den 

som Abercrombie (2006:22) beskriver att många människor har, där förändring bedöms som 

bristande autenticitet. 

Ingemar har en rakt motsatt inställning till att förändra sitt språk. Han menar att det är 

provocerande att inte anpassa sitt språk efter den nya orten och jämför det med en person 

som inte vill lära sig språket i ett nytt hemland. Själv säger han sig främst ha förändrat sitt 

tempo, men även ha börjat använda en del lokala uttryck som he, skrana och vars. Han säger 

även att han (mer eller mindre medvetet) har tonat ner typiskt stockholmska drag som det 

han kallar Lidingö-i (uttal av i med en surrande biton) samt sammanfall av e och ä. Han 

berättar att det händer att vänner från Stockholm påpekar att det hörs på hans språk att han 

bor i Umeå, och han säger att han ”kan tycka om” att få höra det. Ingemar uttrycker ett tyd-
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ligt avståndstagande från Stockholm och säger att det är ”lite skönt att slippa [tala] stock-

holmsdialekten” eftersom han själv är kritisk till centreringen runt Stockholm. Däremot är 

han mycket positiv till Umeå. Han säger att han gärna vill kalla sig Umeåbo, men att det är 

svårt att som inflyttad helt kalla sig så och att det kan det vara ”lite motvind att vara stockhol-

mare” i Umeå. Att tona ner stockholmskan och närma sig Umeåsvenskan kan då vara en 

strategi för att både inifrån själv identifiera sig och utifrån av andra bli identifierad som 

Umeåbo (jfr Abercrombie 2006:25f.). 

6. Sammanfattning och slutdiskussion 
I detta sista kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I det första avsnittet (6.1) behandlas de huvudteman som behandlats i 

resultatkapitlet. Därefter (6.2.) diskuteras lämpligheten i den metod som använts i studien, 

samt de problem som uppstått under undersökningens gång. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning (6.3.). 

6.1. Sammanfattning och diskussion av resultaten 

6.1.1. Beskrivning: Mångfald och norrländskt standardspråk 

Ett centralt antagande i sociolingvistiken är att språk präglas av variation (Andersson 

2007:35). Jag vill därför betona att jag i den här uppsatsen inte förväntar mig kunna beskriva 

en homogen Umeåsvenska. Undersökningens syfte är mycket mer att studera språket utifrån 

beskrivningar från en heterogen grupp Umeåbor och söka fastställa ett antal drag som in-

vånarna själva betraktar som typiska för språket i staden. En slutsats av denna studie måste 

bli just att det är nödvändigt att i en beskrivning av Umeåsvenskan lyfta fram variationen. 

Umeåborna själva betonar att språket i staden är ”blandat”, liksom befolkningen, och att just 

denna mångfald är någonting som utmärker Umeå – möjligtvis i kontrast till den omgivande 

landsbygden med lägre inflyttning och en mer homogen befolkning. 

Vid sidan av denna pluralitet går det dock att se flera variabler som Umeåborna återkommer 

till i beskrivningen av stadsspråket. Dessa drag är sådana som är gemensamma för ett större 

norrländskt dialektområde: Att ”ta bort ändelser” vid presens och predikatsfyllnad, förkort-

ning av inte till int, tjockt L samt ingressivt .jo framstår i litteraturen som typiska drag för det 

norrländska regionala standardspråket (Thelander 1979; Kärrlander 2000; Westerberg 

2006; Elert 1994; Hanell & Salö 2009). Att man på intonation och ordaccent kan höra att 

någon kommer från norra Sverige (men inte nödvändigtvis just från Umeå) motsvarar även 

tidigare forskning (Kärrlander 2000; 2006; Edlund 1994, Bergman 1952), liksom använd-

ning av verbet he, som i likhet med hos Kärrlanders (2000) tonårsflickor kan användas även 

hos den som talar en mycket utjämnad dialekt. Vidare nämns ett lågt taltempo och en 

fåordighet av många informanter som utmärkande för Umeåsvenskan, även av dem som i 



29 

övrigt inte tycker att Umeåsvenskan skiljer sig nämnvärt från standardspråket. 

Det är tydligt att flera av informanterna, särskilt de infödda, har uppfattningen att Umeå är 

mer standardspråkligt än såväl omgivande landsbygd som andra norrländska städer. Särskilt 

de äldre infödda informanterna har denna uppfattning, och tycker att Umeåsvenskan är 

användbar i alla sammanhang. De har ingen erfarenhet av att behöva eller vilja förändra sitt 

språk. Man uttalar sig tydligt positivt om ett ”bra” språk på ”hög nivå” som hör samman med 

Umeå som universitetsstad med en hög utbildningsnivå bland befolkningen. Detta motsvarar 

väl beskrivningen av ett prestigespråk (jfr Bijvoet 2007:121; Edwards 1982:22; Andersson 

1985:141ff.). Samtidigt menar man att människor från södra Sverige nog uppfattar Umeå-

svenskan som en tydlig norrländska. 

Kan man nu utifrån detta säga att det finns en Umeåsvenska? Informanternas svar tyder på 

att en beskrivning av Umeåsvenskan, om en sådan kan göras, borde göras negativt. Många 

informanter har svårt att säga om språket i staden går att känna igen, men menar att Umeå-

svenskan inte är detsamma som språket i andra norrländska städer eller på den omgivande 

landsbygden. Samtidigt menar de flesta att utomstående kan identifiera en som norrlänning 

– man talar alltså inte heller en neutral standardsvenska. Att flera av informanterna berättar 

att de reagerar på Umeåsvenskan när de hör den i teve, utanför en vardaglig kontext, be-

kräftar detta. Umeåsvenskan framstår utifrån denna beskrivning som ett norrländskt stan-

dardspråk som är lämplig att använda i de flesta miljöer och situationer och är förståelig för 

alla svenskar, men som samtidigt har drag som gör att talaren kan föras till den norrländska 

regionen. Detta är inte överraskande med tanke på Umeås befolkningsmönster: Staden 

präglas av en hög demografisk mobilitet med såväl inflyttare från närområden som långväga 

flyttare (Umeå kommun 2011; Helgander 1996:159; Olsson & Wiberg 2003:136), vilket ger 

förutsättningar för dialektutjämning (jfr Edlund 1994; 2005). Samtidigt har Umeåborna i 

min studie ingen önskan om att utplåna Umeåsvenskans norrländska prägel och ännu mer 

närma sig ett neutralt standardspråk. Ulla-Britts uppfattning om den ideala Umeåsvenskan 

som att ”det ska höras att det är norrländskt men inte sådär hemskt utpräglat” sammanfattar 

väl hur Umeåborna ser på stadsspråket. 

6.1.2. Attityder: Solidaritet, kluvenhet och prestige 

Bland attityderna till Umeåsvenska verkar det bland mina informanter gå att urskilja tre 

huvudtyper som delvis motsvarar attitydtyperna hos Eriksson (2006). Jag presenterar här 

huvudtyperna utifrån attitydernas tre komponenter: Den kognitiva (kunskaps-/föreställ-

ningsrelaterade), den affektiva (känslorelaterade) och den konativa (handlingsrelaterade) 

komponenten (jfr Bijvoet 2007:114). 

Den första huvudtypen motsvarar anhängarna hos Eriksson (2006) och finns bland mina 

informanter tydligast hos Niklas. Attitydens kognitiva komponent är en föreställning om 
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talarna som lugna och trygga och samtidigt tuffa och traditionellt manliga. Den affektiva 

komponenten består av en känsla av att Umeåsvenskan är ”cool” och skapar samhörighet. 

Den konativa komponenten utgörs av en benägenhet att fortsätta använda dialekten och till 

och med förstärka den i sammanhang där dessa kvaliteter betraktas som eftersträvansvärda. 

Umeåsvenskan värderas positiv i en solidaritetsdimension och genom en omvänd prestige 

där dialekten har en hög status trots att den avviker från den officiella normen (jfr Bijvoet 

2007:121f.; Eriksson 2006:72f.; Grönberg 2004:327f.). 

Den andra huvudtypen motsvarar anpassarna hos Eriksson (2006) och återfinns bland mina 

informanter tydligast hos Inga och Nina. Attitydens kognitiva komponent är en föreställning 

om talarna som lugna och trygga men kanske lite tröga och lantliga. Hit hör också en upp-

fattning om att Umeåsvenskan inte är lämplig i alla sammanhang. Den affektiva kompo-

nenten är en känsla av samhörighet och trygghet, men att Umeåsvenskan samtidigt kan låta 

”bonnig” och lite dum, samt att den i fel sammanhang (t.ex. i teve) låter ”rolig” eller 

”konstig”. Den konativa komponenten består av en benägenhet att anpassa sig efter situa-

tionen och vid behov tona ner eller helt försöka undvika att tala sin dialekt. Informanter i 

denna grupp är alltså kluvna till sin dialekt, vilket säkert, som Andersson (1985:240ff.) 

beskriver, delvis kan förklaras med en konflikt mellan prestigedimensionen och solidaritets-

dimensionen. Man tycker att Umeåsvenskan avviker från den officiella normen och att den 

därför inte passar överallt, men att den samtidigt innebär trygghet och samhörighet. 

Den tredje typen återfinns hos Uno, Ulla och Ulf och saknar motsvarighet hos Eriksson 

(2006). Attitydens kognitiva komponent är här en uppfattning om att Umeåsvenskan hör 

ihop med bildning och status samt att tala vårdat, och den affektiva komponenten består av 

en stolthet över detta. Den konativa komponenten består i en benägenhet att använda Umeå-

svenskan i alla sammanhang, och omvänt ett ointresse för att förändra eller anpassa språket i 

mer formella situationer eller i samtal med människor från andra delar av Sverige. Umeå-

svenskan bedöms som en vårdad och standardnära varietet som värderas positivt utifrån sitt 

prestigevärde (jfr Bijvoet 2007:121f.). 

Erikssons (2006) tredje kategori, avståndstagarna, återfinns inte så tydligt bland mina 

informanter men går delvis att se i Ulrika, särskilt när hon beskriver hur hon såg på dialekten 

när hon var yngre. Då tyckte hon att dialekten var ”ful” och försökte att undvika att tala 

dialektalt, och hon menar att hon fortfarande ogillar Umeåsvenskan om det blir ”för bred” 

men att hon annars inte är lika mån om att tala standardnära. Hon säger dock att hon idag 

tycker att det är roligt med dialekt, och jag uppfattar henne därför inte som så tydligt 

avståndstagande som ungdomarna i Erikssons (2006) material. 
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6.2.3. Identitet: Att vara ”stadsbo” och ”norrlänning” i Umeå 

Sambandet mellan dialekt och identitet är ett ständigt återkommande tema i uppsatsen och 

får betraktas som arbetets mest centrala tema. I förra avsnittet kategoriserade jag tre huvud-

typer av attityder, vilka delvis överlappade Erikssons (2006) kategorier. Erikssons indelning 

kan dock inte utan vidare föras över till mitt material. Bland informanterna finns nämligen 

den tredje kategorin i uppställningen ovan – de som säger sig tala standardsvenska samtidigt 

som de framstår som djupt rotade i Umeå. Hit hör Ulla-Britt, Uno och Ulf, tre av de fyra in-

födda Umeåborna. De är klart positiva till Umeåsvenskan och har ingen önskan om att för-

ändra eller anpassa sitt språk. De liknar anhängarna i mycket genom att de är stolta över sitt 

språk och trygga i sin tillhörighet, men menar till skillnad från Erikssons informanter (2006) 

att de inte talar någon dialekt. Jag skulle vilja förklara detta med att det finns två sätt att för-

hålla sig till en identitet som Umeåbo. Som vi sett ovan skiljer sig Umeå från det omgivande 

norrländska landskapet genom att vara en stor universitetsstad med hög inflyttning från hela 

landet (Wiberg 2013 u.u.). Att identifiera sig som Umeåbo i en norrländsk kontext innebär 

att man identifierar sig som ”stadsbo” i förhållande till den omgivande landsbygden. Lokal 

tillhörighet kan därför, snarare än genom en utpräglad dialekt, manifesteras i ett stadsspråk 

som man tycker ligger nära standardsvenskan (jfr Abercrombie 2006:25f.).17 Detta språk 

speglar Umeå som norrländskt centrum och utbildningsstad i kontrast till den rurala och mer 

dialektala omgivningen. En stolthet över att tala standardnära betyder i det här fallet inte att 

man undviker den lokala dialekten för att ta avstånd från sin hemort, utan att det standard-

nära talet i sig är ett sätt att konstruera en identitet som stadsbo och Umeåbo. 

Niklas avviker från de andra infödda och närinflyttade genom sin uttalade önskan att tala 

mer dialektalt. Detta skulle kunna förklaras med att han ser på sin identitet ur ett annat per-

spektiv än i kontrasten mellan stad och landsbygd. Han ser i stället Umeå som en del av 

Norrland i kontrast till södra Sverige, och har snarare än en identitet som Umeåbo en norr-

ländsk regional identitet  (jfr. Thelander 1979). Hans strategi för att manifestera sin identitet 

(jfr Abercrombie 2006:25f.) blir därmed att tala mer dialektalt. Greggas-Bäckström (2011) 

betonar att olika delar av identiteten är olika viktig i olika sammanhang. I mitt material ser vi 

att inte bara en konkret situation, utan också den tänkta kontext i vilken man identifierar sig 

har betydelse för vilket del av identiteten som aktualiseras. Niklas förstärker sin norrländska 

identitet i kontrast till södra Sverige genom en medvetet förstärkt dialekt medan Uno och 

Ulla-Britt manifesterar identiteten som stadsbor gentemot landsbygden genom ett standard-

nära tal.  

                                                 
17 Det bör betonas att jag endast talar om informanternas subjektiva upplevelse av sitt eget språk och inte om 

deras faktiska språkanvändning. Denna har som bekant inte analyserats och behandlas därför inte. 
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6.2.4. Inflyttares språk: Att bli Umeåbo och att vara norrlänning 

I resultatdelens sista avsnitt (5.4.) behandlades inflyttade Umeåbors syn på språklig 

anpassning till Umeåsvenskan. Ingemar och Ivar framstod där i det närmaste som motpoler: 

Ivar är kritisk till att förändra sitt språk och betraktade språklig anpassning som onaturlig 

och konstlad medan Ingemar menar att det är naturligt och nödvändigt. Ivar berättar att han 

fortsätter använda hemortens dialektala uttryck trots att Umeåborna ibland inte förstår dem. 

Ingemar säger att han uppskattar att få höra att han närmat sig Umeåsvenskan, och säger sig 

tona ner stockholmskan och ibland använda norrländska provinsialismer. Oavsett hur väl 

informanternas faktiska språkbruk stämmer överens med det faktiska bruket är det intres-

sant att diskutera hur inflyttarna resonerar kring språklig anpassning. Jag tror att identitets-

begreppet även här är användbart för att diskutera deras resonemang. 

Enligt Abercrombie (2006:21) består den sociala identiteten av tillhörighet till vissa grupper 

och icke-tillhörighet till andra. Hos Ingemar är det tydligt att han genom sitt språk kon-

struerar och upprätthåller en önskad identitet som Umeåbo. Han har en uttalad önskan om 

att kalla sig Umeåbo, men säger att det är svårt att göra det, samtidigt som han distanserar 

sig från Stockholm. Detta tar sig uttryck i att han språkligt närmar sig Umeåsvenskan och av-

lägsnar sig från stockholmskan. Att Ingemar kommer just från Stockholm kan mycket väl 

göra hans behov av språklig anpassning starkare. Han menar att han är trött på stockholm-

arnas syn på sin stad som Sveriges mittpunkt och berättar att han själv har tvingats vänja av 

vid den, och att han har känt ett motstånd mot stockholmare i Umeå. Därför kan det bli 

särskilt viktigt att visa omgivningen att han vill vara just Umeåbo och inte hävda sig som 

huvudstadsbo. Att tona ner sin prestigevarietet och använda lokala uttryck är ett sätt att 

markera ett avståndstagande från Stockholm och en solidaritet med Umeå. 

Ivar har ingen uttalad önskan om att identifiera sig som Umeåbo eller att ta avstånd från sin 

ursprungsort. Att han generellt är kritisk till att ändra sitt språk är säkerligen en faktor till att 

han håller fast vid sina dialektala uttryck hemifrån, men han har heller ingen uppenbar driv-

kraft att förändra sitt språk. Hos Niklas såg vi att en regional norrländsk identitet som kan 

vara mer eftersträvansvärd än den som specifikt Umeåbo. Ivar är liksom Niklas en ung man 

med ett hantverksyrke, en grupp där Niklas menar att de kvaliteter som förknippas med 

norrlänningsskap har hög status, och har själv ett norrländskt ursprung. En regional norr-

ländsk identitet kan Ivar manifestera genom att behålla sin ursprungliga dialekt. På detta sätt 

kan han vara en del av Norrland och Umeå samtidigt som han behåller och manifesterar till-

hörigheten till sin ursprungsort. 
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6.3. Metoddiskussion 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer för att undersöka språket i Umeå visade sig ha både 

för- och nackdelar. Det var värdefullt att ha möjlighet att ta del av längre berättelser och 

spontana uttalanden som troligen inte hade kommit fram vid en skriftlig materialinsamling. 

En kvalitativ analys av materialet gav också en fördjupad förståelse för informanternas syn 

på Umeåsvenskan och sitt eget språkbruk. Flera av informanterna hade dock svårt att svara 

på frågor om sitt eget språkbruk och språket i Umeå, och några sa att de inte hade reflekterat 

så mycket över sitt språk. I den här studien var jag tydlig med att det inte krävdes några sär-

skilda kunskaper om dialekt och språk eftersom jag ville få en heterogen informantgrupp 

med olika intressen och utbildning, men det är möjligt att mer språkintresserade informanter 

hade kunnat ge mer uttömmande svar. Jag vill dock mena att även avsaknaden av svar kan 

vara intressant: Att tre av fyra infödda Umeåbor har stora svårigheter att nämna någonting 

karaktäristiskt för sin dialekt och att de aldrig tycker sig behöva anpassa sitt språk tolkar jag 

som att de upplever Umeåsvenskan som en varietet som är användbar och lämplig att an-

vända i alla sammanhang och som inte märkbart avviker från den talade standardsvenskan. 

Att dialektbegreppet har olika betydelse för olika människor belyses av Bolfek Radovani 

(2000). I mina intervjufrågor använde jag mig av begreppet dialekt utan att närmare speci-

ficera vilken dialektnivå som åsyftades.18 Detta gjordes för att hålla frågorna så öppna som 

möjligt och undvika att alltför mycket styra informanternas svar. Dessutom ville jag undvika 

ett akademiskt språk som alltför mycket skulle skilja sig från informanternas språk (jfr Kvale 

2009:147). Att jag inte alltid vet exakt vilken dialektal nivå som informanten talar om inne-

bär dock ett validitetsproblem. Jag har försökt minimera problemet genom att, i de fall där 

det har varit oklart, fråga informanterna vad de menar med dialekt, men misstänker att det 

trots detta finns en skillnad mellan hur olika informanter uppfattar begreppet. 

Det bör också nämnas att jag är en ovan intervjuare och att man med skickligare formulerade 

och ställda frågor och följdfrågor säkerligen hade kunnat få fram mer information. Vid den 

första intervjun var jag mycket bunden vid intervjuguiden, för att efter hand bli mer upp-

märksam och flexibel. Att jag har utvecklats som intervjuare måste i sig betraktas som något 

positivt, men det innebär också att intervjutekniken skiljer sig något åt mellan de första och 

de sista intervjuerna. Jag vill dock trots detta mena att slutsatserna från intervjuerna är 

intressanta att utgå ifrån för vidare forskning om talspråket i Umeå. 

 

                                                 
18  Vid de frågor som specifikt handlade om Umeåsvenskan användes främst beteckningarna umemål och 

umedialekt (se Bilaga 1), då min uppfattning är att det är dessa som oftast används av Umeåborna själva för 

att omtala språket i Umeå. 
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6.3. Utblick: Framtida forskning 

Eftersom den här uppsatsen har ett explorativt syfte har Umeåsvenskan studerats över-

siktligt. Ett flertal områden har berörts utan att kunna studeras särskilt ingående och kan 

med fördel undersökas fördjupande i framtida forskning. 

I uppsatsen har jag utgått från informanternas subjektiva beskrivningar av Umeåsvenskan. 

En möjlig framtida undersökning vore givetvis att studera det faktiska språkbruket i en 

variabelanalys. På detta sätt kan man studera variabler under den språkliga medvetande-

nivån. Här finns även möjlighet att se i vilken grad det uppgivna språket stämmer överens 

med det faktiska samt att sätta graden av dialektalitet i relation med utomspråkliga faktorer. 

Mångfalden i staden, både vad gäller dialekter och nationalspråk, har trots att den förefaller 

vara en viktig del av informanternas bild av Umeå och Umeåsvenskan bara behandlats kort. 

Samtliga informanter i studien har svenska som sitt enda modersmål. Språk- och dialekt-

användning i multietniska grupper har studerats i flera svenska och utländska städer 

(Fraurud & Bijvoet 2004) och vore intressant att undersöka även i Umeå. Särskilt intressant 

kunde det vara att utforska vilken betydelse den norrländska identitet som mina informanter 

talar om har i Umeås multietniska miljöer, och om denna tar sig uttryck i språket. 

Ett centralt tema i den här uppsatsen har varit frågan om dialekt och identitet i Umeå. En 

slutsats jag har dragit är att de båda drar mot minst två olika riktningar: Dels en identitet 

som ”stadsbo” i förhållande till den omgivande västerbottniska/norrländska landsbygden, 

dels en norrländsk identitet i förhållande till resten av Sverige. Vilken kontext talarna be-

traktar sig i och vem de jämför sig med påverkar hur de identifierar sig och hur det uppfattar 

Umeåsvenskan. Att mer djupgående studera denna tvådelade identitet och hur kombina-

tionen av ”Norrland” och ”universitetsstad” återspeglar sig i Umeåbornas attityder till och 

användning av dialekt vore en intressant uppgift för framtida forskning. Det vore även 

intressant att fokusera på ungdomars attityder till och bruk av dialekt, då Umeåungdomarna 

bland mina informanter visade sig ha mycket olika inställning till Umeåsvenskan. 

Ett ytterligare tema har varit hur inflyttare resonerar om att anpassa sitt språk till Umeå-

svenskan. Det visade sig finnas stora skillnader i hur inflyttarna talar om sin identifiering 

med den nya orten och vilken roll de menar att språket har i detta. Att använda sig av 

kvalitativa intervjuer, där möjlighet finns att ingående ta del av inflyttarnas berättelser och 

resonemang, verkar vara en användbar metod för att få en förståelse för deras språkliga 

agerande. Detta område skulle kunna studeras närmare med ett större material och i kom-

bination med en analys av inflyttarnas faktiska språkbruk. Det vore också intressant att jäm-

föra hur inflyttare från större städer och mindre (norrländska) orter använder sig av språket i 

konstruktionen och manifesteringen av sin sociala identitet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjufrågor till infödda 

Bakgrund 

När är du född? 

Var är du född? 

Var växte du upp? 

Har du bott på fler ställen? 

Varifrån kommer/kom dina föräldrar? 

Vad arbetar du med?/Vad studerar du?/Vad har du tidigare arbetat med? 

Har du läst på högskola? 

Vad gör/gjorde dina föräldrar? Har/Hade de studerat? 

Hur trivs du i Umeå? 

 

Det egna språket 

Tycker du att du talar dialekt? 

Händer det att du får höra att det hörs att du kommer från Umeå? 

Om ja: Vad tycker du om det? 

Kan du höra om någon kommer från Umeå? 

Om ja: Vad är det som hörs då? 

 

Beskrivning av språket 

Hur talar man i Umeå? Kan du säga något typiskt för talspråket i Umeå? 

Finns det något speciellt ord eller uttryck som man använder i Umeå? 

Använder du själv de uttrycken? 

Talar stadsborna annorlunda än folk på landsbygden runt Umeå? 

Om ja: Vad är annorlunda? 
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(Uttalad) attityd till språket 

Vad tycker du om talspråket i Umeå? 

Vad får du för intryck av en person som talar umemål? 

Hur tror du att personer från orter runt Umeå uppfattar språket i stan? 

Hur tror du att personer från andra delar av Sverige uppfattar språket i Umeå? 

Finns det några sammanhang där du tycker man det inte passar att tala dialekt? 

Finns det några sammanhang där du tycker att dialekt passar bättre än standardsvenska? 

 

Språkförändring 

[Till äldre informanter: Tycker du att språket i Umeå har förändrats? 

Hur har det förändrats? 

Vad tycker du om det? 

Vad tror du att förändringen beror på?] 

 

Tror du att språket i Umeå kommer att förändras i framtiden? 

Hur tror du att det kommer att förändras? 

Vad tycker du om det? 

Vad tror du att förändringen beror på? 

 

Personlig språkanvändning och anpassning 

Finns det sammanhang där du talar mer dialekt än annars? 

Om ja: Vilka? 

Finns det sammanhang där du undviker att tala dialekt/försöker tona ner din dialekt?  Om 

ja: Vilka? 

Har du någon gång medvetet försökt att ändra ditt sätt att tala? 

Om ja: När var det? Vid vilken ålder? I vilket sammanhang? Varför? 

Vad tycker du om att människor ändrar sin dialekt? 
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Intervjufrågor till inflyttade 

Bakgrund 

När är du född? 

Var är du född? 

Var växte du upp? 

Varifrån kommer/kom dina föräldrar? 

Vad arbetar du med?/Vad studerar du?/Vad har du arbetat med? 

Har du läst på högskola? 

Vad gör/gjorde dina föräldrar? Har/Hade de studerat? 

Hur länge har du bott i Umeå? 

Varför flyttade du hit? 

Hur trivs du i Umeå? 

Skulle du kalla dig ”umebo”? 

 

Tycker du att du talar dialekt? 

Om ja: Vilken? 

 

Beskrivning av språket 

Tycker du att man talar dialekt här i Umeå? 

Kan du säga något typiskt för talspråket i Umeå? 

Finns det något ord eller uttryck som man använder i Umeå? 

Använder du själv de uttrycken? 

Talar stadsborna annorlunda än folk på landsbygden runt Umeå? 

Om ja: Vad är annorlunda? 

 

(Uttalad) attityd till språket 

Vad tycker du om talspråket i Umeå? 

Vad får du för intryck av en person som talar umemål? 
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Hur tror du att personer från orter runt Umeå uppfattar språket i stan? 

Hur tror du att personer från andra delar av Sverige uppfattar språket i Umeå? 

Finns det några sammanhang där du tycker att det inte passar att tala dialekt? 

Finns det några sammanhang där du tycker att dialekt passar bättre än standardsvenska? 

 

Språkförändring 

[Vid äldre informanter: Tycker du att språket i Umeå har förändrats? 

Hur har det förändrats? 

Vad tycker du om det? 

Vad tror du att förändringen beror på?] 

 

Tror du att språket i Umeå kommer att förändras i framtiden? 

Hur tror du att det kommer att förändras? 

Vad tycker du om det? 

Vad tror du att förändringen beror på? 

 

Personlig språkanvändning och anpassning 

Har ditt sätt att tala förändrats sedan du flyttade hit till Umeå? 

Hur har det förändrats? 

Har du medvetet försökt ändra ditt sätt att tala? 

Om ja: När var det? Vid vilken ålder? Varför? 

Finns det sammanhang där du talar mer dialekt än annars? 

Om ja: Vilka? 

Finns det sammanhang där du undviker att tala dialekt/försöker tona ner din dialekt? 

Om ja: Vilka? 

Vad tycker du om att människor ändrar sin dialekt? 


