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Abstract 

 

The aim of the study is to investigate how the dialect in Ljungby has changed over the last 

60 years. This comparative study is based on recordings of two male informants. The first 

recording was made around 1944 and the second one in 2006. The focus is on lexicon, 

grammar, syntax and pronunciation. 

 The study is based on the assumption that dialectal features have decreased and that 

the language is closer to standard Swedish now than it was 60 years ago. The results of 

the study show that: 

 

 Dialect words and dialectal grammar have decreased. 

 The dialectal grammar used today is spread over larger geographical areas than 

before. 

 The pronunciation is now closer to standard Swedish than it was, regarding both 

vowels and consonants. 

 The use of diphthongs has increased. 

 

There are many different reasons for the dialectal decrease, such as improved education, 

change of social structure and the effect of mass media. It is probably a combination of 

factors that has led to this result. 
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1 Inledning 

Språket förändras hela tiden. Ibland uppstår nya ord och uttryck nästan utan att vi märker 

det. Vi reagerar första gången vi hör dem, men ofta dröjer det inte länge innan de har blivit 

en självklar del av vår vokabulär. Det är inte bara nya ord som kommer in i språket, gamla 

ord försvinner allt eftersom gamla seder och traditioner försvinner ur bruk. En annan del 

av språkförändringarna är att ord förändras i såväl uttal, betydelse och grammatik. Språk-

förändringar sker dock inte över en natt. De går långsamt och gradvis. Ofta existerar nya 

och gamla ord parallellt med varandra under en lång tid. Det är lätt att föreställa sig att 

den svenska som talades på medeltiden var helt annorlunda än den svenska vi talar idag, 

men hur mycket har språket förändrats under 1900-talet? En allmän uppfattning är att 

dialekterna har slätats ut och språket har närmat sig standardspråket (Mårtensson 

1988:156). De mest lokala dragen i dialekterna har försvunnit och ersatts av mer 

regionala drag, något som kallas dialektutjämning. Svahn och Nilsson skriver ”Den 

tydligaste förändringen av dialekter är den som utgör den gradvisa förskjutningen mot  

standardspråket” (Svahn & Nilsson 2014:27). 

 Ända sedan jag var barn har jag lagt märke till att mina äldre släktingar talar mer 

dialektalt än vad jag och mina mer jämnåriga släktingar gör. Jag märkte också att min mor 

talar mer dialekt med sina syskon än med mig och min bror. Under min uppväxt hörde jag 

också ofta talas om min mormors far, Henning Åberg. Tyvärr fick jag aldrig chansen att 

träffa honom personligen eftersom han dog innan jag föddes. Däremot finns det en 

inspelning av en radiointervju med honom, troligtvis gjord 1944 av Sveriges radio, där en 

radioman intervjuar honom om hans yrke som skomakare. Eftersom jag har tillgång till 

denna inspelning kommer den att utgöra en del av materialet till denna studie som berör 

hur den småländska dialekt som talas i Ljungby och i trakten runt omkring har förändrats 

från 1940-talet fram till 2006. Som representant för dagens Ljungbydialekt ställde min 

bror, Torbjörn Carlsson, upp och lät sig spelas in. Här kan jag alltså jämföra två 

informanter, som är släkt och födda med ca 100 års mellanrum, och studera hur 

Ljungbydialekten har förändrats eller bibehållits; detta handlar denna studie om.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa språkförändringarna under de senaste ca 60 åren i 

den småländska dialekt som talas i Ljungby med omnejd. Min forskningsfråga är:  
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– Hur har Ljungbydialektens fonetik och lexikogrammatik förändrats hos de två 

informanterna 1944–2006? 

 

Anledningen till valet av just denna dialekt är att båda informanterna är uppvuxna och 

har bott större delen av sina liv i Ljungbytrakten. Den ena informanten, Henning, var född, 

uppvuxen och levde större delen av sitt liv i trakterna kring Agunnaryd, ett litet samhälle 

som ligger ca 1,5 mil öster om Ljungby. Den andra informanten, Torbjörn, är uppvuxen i 

Ljungby men är sedan 2001 bosatt i Agunnarydstrakten. Dessutom är informanterna släkt 

med varandra.  

 Genom att analysera inspelningar gjorda med ca 60 års mellanrum med de båda 

informanterna får vi en bild av dialekten då och nu. Jag har utgått från antagandet att 

dialekten har förändrats och försökt ta reda på hur. Det vill säga vilka drag som har 

minskat eller försvunnit, vilka som hållit sig kvar och vilka som eventuellt har tillkommit. 

Kort uttryckt vill jag studera den kontinuitet och förändring som föreligger i 

Ljungbydialekten (jfr Svahn & Nilsson 2014). Jag vill också diskutera de möjliga bakom-

liggande orsakerna till hur dialekten gestaltar sig och dialektens nuvarande status. 

  

2 Teori 

I det här avsnittet behandlas teorierna bakom uppsatsen. Avsnittet är uppdelat i fyra 

delar: dialekter jämfört med standardspråk, dialektgränser, olika lekter och 

ackommodation. 

 

2.1 Dialekt och standardspråk 

Det är svårt att exakt avgöra vad som är dialekt och vad som är standardspråk. I denna 

studie har jag använt Lexin som en norm för standardspråk både vad gäller skrivet och 

talat språk. Einarsson definierar standardspråk som ”ett språk som förknippas med en 

viss kulturell och social gemenskap som är knuten till en viss stat” (Einarsson 2004:30). 

Ett standardspråk har också vanligtvis ett standardiserat skriftspråk och högre prestige. 

Einarsson skriver också att det är först 1347 i Magnus Erikssons landslag som svenskan 

nämns som språk och att svenskan blev ett läroämne i skolan först i början av 1800-talet 

(Einarsson 2004:29–30). Enligt Wessén kan ett talat standardspråk inte härledas längre 

tillbaka än till 1600-talets senare hälft. Innan dess utgjordes talspråket av dialekterna som 

inte kan åldersbestämmas och som har sin grund i vårt fornspråk, urnordiskan (Wessén 
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1970:9–10). Dialekterna har därmed under lång tid varit den enda formen av talspråk, 

men alltsedan standardspråket gjorde sitt intåg har flera former av talspråk utvecklats. 

Liksom alla språk ändras standardspråket ständigt. Det som var standardspråk på 40-

talet när inspelningen med Henning gjordes är inte detsamma som standardspråket 2006 

när inspelningen med Torbjörn gjordes. 

Einarsson definierar fyra former av talspråk: genuina dialekter, utjämnade 

dialekter, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk (Einarsson 2004:140). 

Genuina dialekter skiljer sig ofta från en by till en annan och är svåra att förstå för 

utomstående. Däremot har de flesta av oss inga problem att förstå en utjämnad dialekt 

samtidigt som vi ändå kan placera personen geografiskt, exempelvis Skåne, Småland eller 

Stockholm. För regionalt standardspråk gäller en grövre geografisk indelning. Einarsson 

använder uppdelningen: sydsvenska, västsvenska, uppsvenska, norrländska och 

finlandssvenska (Einarsson 2004:140). Neutralt standardspråk har ingen geografisk 

hemvist och dess uttal ligger nära skriftspråket. Att skilja mellan en genuin dialekt och ett 

neutralt standardspråk är naturligtvis inga problem. Det är dock svårare att avgöra om 

någon talar utjämnad dialekt eller regionalt standardspråk. Skillnaden mellan regionalt 

och neutralt standardspråk är inte heller alltid definierbar. Problemen med att skilja 

mellan de olika talspråksformerna tas också upp i 3.2 nedan. Thelander gör samma 

indelning av talspråket som Einarsson och menar att standardspråket är en konstruktion 

av centralsvenska talvanor. Thelander skriver vidare att dialekterna är ”den naturliga 

fortsättningen på fornspråket” och anser därför att svenska, norska och danska borde 

betraktas som olika dialekter av den gemensamma urnordiskan i stället för skilda språk 

(Thelander 1996:166–175). 

 

2.2 Dialektgränser  

Denna studie behandlar den dialekt som talas i och kring Ljungby i Småland. Med 

Ljungbydialekten avses den sammansättning av språkdrag som förekommer just i trakten 

kring Ljungby. Inget av dessa drag är i sig unika för Ljungby men tillsammans utgör de en 

unik dialekt som talas i Ljungby med omnejd. Ljungby ligger vid Lagaån och har länge 

varit en marknadsplats där flera vägar strålat samman. Idag går E4:an precis förbi 

Ljungby och väg 25 som går mellan Kalmar och Halmstad går genom Ljungby. I och med 

att Ljungby varit en viktig knutpunkt har säkerligen Ljungbydialekten påverkats av de 

många resenärer som besökt staden. Många av de dialektala drag, för både 
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lexikogrammatik och uttal som tas upp i studien återfinns alltså även i andra dialekter i 

andra delar av landet. Natan Lindqvist menar att småländska dialekter har mycket 

gemensamt i synnerhet med skånska, blekingska och halländska, men att småländska 

också har vissa gemensamma drag med dialekterna i Västergötland, Bohuslän, Dalsland 

och Östergötland. Man kan till och med finna enstaka likheter ända upp i Värmland, västra 

Västmanland, Närke och östra Södermanland. Lindqvist menar dock att det finns en tydlig 

uppdelning mellan de språkdrag som förekommer i sydväst och de som förekommer i 

nordost och att detta stärks genom motsvarigheter även inom andra kulturområden, 

exempelvis gårds- och hustyper, redskapstyper samt olika typer av sädesmått. Orsaken 

till denna indelning anser han vara i huvudsak samfärdseln som till en början följde 

vattenvägarna (Lindqvist 1947:19–41).  

 

Den sneda ytterlinjen i Småland för en del sydvästliga språkdrags utbredning beror 

på, att dessa i regel följt ådalar och vattensystem, tills de hejdats av den vattendelare 

som det småländska höglandet med dess utlöpare mot sydost utgör. I väster ha 

företeelserna hunnit längst utmed de viktiga Laga- och Nissastigarna, och till och med 

kunnat genombryta vattendelaren och utefter Huskvarnaån, Hålavedsvägarna och 

Svartån gå upp i Östergötland. (Lindqvist 1947:41) 

  

Lindqvists resonemang kan vara en rimlig förklaring till att språkdrag och isoglosser – en 

geografisk gräns för språkliga fenomen – sällan följer landskapsindelningen eller andra 

politiska och administrativa gränser, det bakre r-ljudet är ett sådant fenomen i Småland 

och Skåne. Även Wessén tar upp svårigheterna med att dra dialektgränser och menar att 

det ofta finns gradvisa övergångar, mellanformer samt blandningar av olika 

utvecklingstendenser. Till och med en och samma person kan växla mellan olika former. 

Trots detta anser Wessén det nödvändigt att göra en grov indelning av de svenska 

landsmålen i sex större grupper: sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska mål, 

östsvenska mål och gotländska mål. 

 Enligt Wessén tillhör södra Småland de sydsvenska målen tillsammans med Skåne, 

Blekinge och södra Halland. Han motiverar detta med att språket är mer likartat vid land-

skapsgränsen mellan Skåne och Småland än det är mellan slättbygd och skogsbygd i Skåne 

(Wessén 1970:15). Bland annat har man i norra Skåne och i södra Småland vokaliserade 

r, särskilt i slutet av ord, mor blir moe och far blir fae. Dessutom anser han att de 

småländska dialekternas samhörighet med målen söderut är mycket gammal. Dock 
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skriver han att de sydsvenska målen också har mycket gemensamt med götamålen 

(Wessén 1970:21, 25). Till exempel säger man me, te och fe när man menar mig, till och 

fick, både i Småland och i Västergötland. 

 

2.3 Lekter 

En teori som också är relevant för denna studie är den om ett vidgat lektbegrepp. 

Einarssons definition av begreppet lekt är ’språklig varietet’. Det finns ett antal lekter: 

 

 dialekt och geolekt som är geografiska varieteter  

 sociolekt som är en social varietet  

 sexolekt som är en varietet relaterad till kön  

 etnolekt som är en etnisk varietet  

 kronolekt som är en åldersvarietet.  

 

Kronolekternas betydelse för den här studien tas upp i avsnitt 3.3 och 6. Utöver detta finns 

även idiolekt som är en samverkan mellan alla de övriga lekterna och som är unik för varje 

individ. Som samlingsnamn på de olika lekterna använder Einarsson ”lektfamiljen” 

(Einarsson 2005:123–132). Han förklarar det vidgade lektbegreppet på följande sätt: 

 

En lekt är alltså enligt det vidgade lektbegreppet inte bara en varietet av ett visst 

språks samlade talproduktion, så som den är i sin outvidgade form, utan den omfattar 

också skrivet språk, bilder, filmer, stadsbilder och trädgårdar enligt det vidgade 

textbegreppet. En lekt omfattar inte bara produktion av texter, utan också 

konsumtion, reception, attityder och handlingsberedskaper. (Einarsson 2005:131) 

 

Detta innebär att en lekt inte är en isolerad företeelse som kan studeras separat, utan man 

måste också ta hänsyn till omständigheter utanför det talade och skrivna språket, såsom 

bilder, kroppsspråk, tolkningar och attityder. Det gäller att se språket i ett vidare 

perspektiv, att se helheten och inte bara delarna. Som framgår av citatet nedan ingår även 

samspelet människor emellan i begreppet idiolekt.  

 

Syftet med de här tankarna är att vi ska få en ingång till förståelse för hur språklig 

identitet i vid mening utvecklas och vidmakthålls eller förändras i samspel mellan 



  

 9 

olika gemenskaper med olika inslag av makt och solidaritet. Denna utveckling leder 

till att en människa i samspel med andra människor formar sin egen unika språkliga 

repertoar och sitt eget unika uttryckssätt, sin idiolekt. (Einarsson 2005:135) 

 

2.4 Ackommodation 

Einarsson talar också om ackommodation, vilket betyder att vi anpassar vårt språk till 

olika situationer beroende på vem vi kommunicerar med. Det finns två olika typer av 

ackommodation, konvergent och divergent. Konvergent ackommodation använder vi när 

vi känner samhörighet med den vi kommunicerar med och anpassar oss då så att vi 

närmar oss den andres sätt att kommunicera. Om vi däremot känner avstånd till vår 

kommunikationspartner använder vi divergent ackommodation, det vill säga vi strävar 

efter att kommunikationen ska vara olik kommunikationspartnerns. Einarsson anser att 

ackommodation är universell för alla språk. Han menar också att ackommodation inte 

bara gäller tal och skrift utan även ”livsstil, konsumtion, reception, attityder och 

handlingsberedskaper” (Einarsson 2005:126). 

 Margareta Westman skriver om ackommodation i förhållandet mellan 

standardspråk och dialekt och menar att dialekten är underordnad standardspråket. I 

formella sammanhang och när vi talar med främlingar anpassar vi vårt språk så att det 

närmar sig standardspråket. Hon menar att vi lär oss att anpassa vårt språk tidigt i livet 

(Westman 1994:32). Även Svahn och Nilsson tar upp ackommodation (Svahn & Nilsson 

2014:259–261). Hur sådan ackommodation påverkar resultatet i den här studien 

diskuteras nedan. 

 

3 Metod och material 

I det här avsnittet redogör jag för det material och de metoder som använts i studien. 

Avsnittet börjar med en beskrivning av materialet och därpå följer korta presentationer 

av informanterna. Därefter förklaras metoden och avsnittet avslutas med metod- och 

materialkritik.  

 

3.1 Material och insamlingsmetod 

Materialet i studien består av inspelningar med två informanter, Henning Åberg och 

Torbjörn Carlsson. Intervjun med Henning gjordes av Sveriges radio i Stockholm. Jag 

känner inte till de exakta omständigheterna kring inspelningen men på Sveriges radio 
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arbetade Lars Madsén som hade som specialitet att göra intervjuer där de intervjuade fick 

berätta om sitt liv och yrke. Varför han valde att intervjua just Henning vet jag inte. Kanske 

någon tipsade honom om att det fanns en småländsk skomakare i Stockholm just då. 

Intervjun gjordes troligtvis 1944 då Henning var 82 år. I den här studien har ca 15 minuter 

analyserats. Inspelningen gjordes på stenkakor som sedan har kopierats till kassettband 

och slutligen lagts över på cd. På grund av materialets ålder och dåtidens 

inspelningsteknik är ljudkvaliteten dålig. Inspelningen är dock överlag tydlig nog för att 

man ska kunna höra Hennings tal. Det är endast på något enstaka ställe som ljudkvaliteten 

är så dålig att det inte går att höra vad som sägs. I intervjun berättar Henning om sitt 

arbete som skomakare. Det förekommer några fackord som sulning, klackning, läster och 

pärlstick samt några ytterligare som jag inte har lyckats höra den exakta benämningen på. 

På grund av problemet att uttyda dessa ord och för att göra de båda intervjuerna så 

jämförbara som möjligt har dessa inte tagits med i studien. Enbart vardagliga ord, det vill 

säga ord som används allmänt i språket, till exempel många, de, några etc., har därför 

använts. 

 Inspelningen med Torbjörn gjordes hemma hos mig den 14 november 2006 då 

Torbjörn var 41 år. Den var från början tänkt som ett informellt samtal men eftersom jag 

medvetet försöker säga så lite som möjligt har samtalet fått formen av en intervju. 

Inspelningen gjordes med extern mikrofon direkt till datorn och har sedan bränts på en 

cd. Inspelningstiden är ca 16 minuter. Samtalet är relativt naturligt men givetvis var vi 

båda två medvetna om att det spelades in. Enligt min bedömning förekommer en viss 

ackommodation i Torbjörns tal åt ett språk med färre dialektala drag än han annars 

brukar använda. Samtalet börjar med att Torbjörn berättar lite om sin bakgrund men 

ganska snart övergår det till att handla om hans hästar. Anledningen till valet av 

samtalsämne var att göra de båda inspelningarna så likartade som möjligt. Avsikten var 

också att få Torbjörn att slappna av och prata på ett naturligt sätt genom att prata om 

ämnen som är välkända för honom. Med Torbjörns tillåtelse används intervjun som en del 

av materialet i den här studien. 

 

3.1.1 Henning Åberg 

Henning var min mormors far och föddes i Agunnaryd 1862. Hans far var skomakare och 

Henning fick tidigt lära sig skomakaryrket. Redan vid 9 års ålder fick han börja som lärling 

hos sin far och vid 16 år var han färdigutbildad skomakare. I nästan fem år, mellan 1881 
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och 1886, bodde Henning i Göteborg där han arbetade som skomakargesäll. Han var 

mycket musikalisk och under sin tid i Göteborg studerade han också till kantor hos sin 

bror som var kantor i Hagakyrkan. Då fadern dog 1886, bara några månader innan 

Henning var färdigutbildad kantor, blev han tvungen att återvända till Agunnaryd för att 

arbeta som skomakare. 

 Henning gifte sig 1887 med Hilda och med tiden fick de åtta barn, däribland min 

mormor. De bosatte sig först i Agunnaryd men flyttade 1890 till Pjätteryd. 1902 flyttade 

de tillbaka till Agunnaryd där de arrenderade en liten stuga och bodde kvar där ända tills 

Hilda dog 1942. Efter Hildas död bodde Henning i stugan endast på somrarna. Vintrarna 

1942–1947 bodde han hos sin son som var bosatt i Stockholm. De sista två åren av sitt liv 

bodde Henning hos min mormor och hennes familj. Han dog där 1949. 

 

3.1.2 Torbjörn Carlsson  

Torbjörn är min bror och är född 1965. Från början bodde vår familj i Liatorp, ett litet 

samhälle mellan Växjö och Älmhult, men när Torbjörn var två år, 1967, flyttade vi till 

Ljungby, där Torbjörn växte upp och gick i skola. Efter grundskolan gick han teknisk linje 

på gymnasiet 1981–84, där det ingick ett års praktik som han gjorde på Kalmar LMV, ett 

företag som tillverkar truckar. Därefter var han anställd på Ljungby kommuns 

fastighetsbolag som vaktmästare under ca två år. Under denna tid gjorde han också 

värnplikten i Kallinge under ca ett år. Efter avslutad värnplikt 1986 fick han arbete på 

Wascator, ett företag som tillverkar tvättmaskiner, och där han fortfarande är anställd. På 

Wascator har han i huvudsak arbetat som montör och truckförare. 

 Torbjörn bodde i Ljungby fram till 2001 då han flyttade till Agunnaryd där han 

övertog en släktgård. Han behöll dock sin anställning på Wascator och på fritiden började 

han med hästuppfödning i liten skala. Det som började med två hästar har nu blivit fem. 

Det är också dessa hästar som det inspelade samtalet till stora delar handlar om.  

 

3.2 Analysmetod 

Intervjuerna har jag lyssnat igenom flera gånger och avvikelser från standardspråket har 

antecknats. Det kan vara svårt att avgöra vad som är dialekt och vad som är talspråk. 

Någon litteratur med en bra definition av detta har inte hittats. Jag har därför använt SAOL 

och SAOB för att avgöra om ett ord är dialektalt eller inte. Finns ordet eller en form av 

ordet upptaget som dialektalt har jag räknat det som ett dialektalt ord.  
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 Det är inte heller enkelt att skilja mellan dialektala ord och dialektalt uttal. I denna 

studie definierar jag ett ord som dialektalt om det skiljer sig så mycket från 

standardspråket att det inte går att identifiera som samma ord, såvida man inte känner 

till ordets betydelse. Exempelvis betraktar jag töcket som ett dialektalt ord, eftersom det 

inte har mycket gemensamt med sin standardspråkliga motsvarighet ’sådan’. Däremot 

betraktar jag mönna som en uttalsvariant av ordet ’många’ därför att orden är tillräckligt 

lika för att man ska kunna identifiera dem som olika varianter av samma ord, även om 

man inte känner till uttalet mönna. 

  Metoden för att studera fonetiken – vokal- och konsonantljuden – i inspelningarna 

är att jag lyssnat till informanternas uttal och sedan jämfört med den fonetiska 

transkriptionen av samma ord samt lyssnat på uttalet på Lexin. Lexin är ett lexikon på 

Internet där man även kan lyssna på uttalet av orden och är ett samarbete mellan 

Institutet för språk och folkminnen och Kungliga Tekniska högskolan. Ljudfilerna med 

uttal av orden kommer från Svenska Akademien. I min analys av fonetiken utgår jag från 

de bokstäver i stavningen av ett ord som uttalas på annat sätt än i standardspråket. Jag 

utgår alltså inte från de fonetiska ljuden utan från de skrivna bokstäverna. Den fonetiska 

transkriptionen är gjord ord för ord för att göra den mer lättlast. I den fonetiska analysen 

har jag fokuserat på uttalet av vokaler och konsonanter och inte analyserat tryck och ton. 

 Lexikogrammatiken har jag studerat genom att lyssna igenom materialet och 

identifiera ord, böjningar etc. som skiljer sig från standardspråket. Om orden finns 

upptagna som provinsiella i SAOL eller SAOB betraktar jag dem som dialektala i den här 

studien. Jag tar även upp böjningar och grammatiska fenomen som inte stämmer överens 

med standardspråket. Även här använder jag SAOL och SAOB som riktlinjer. 

 Övervägande delen av de referenser jag använder i studien är vetenskaplig 

litteratur. Jag har även använt mig av Kan ni småländska? av Swea Johansson och 

Dialektord från Västbo härad av Gösta Almqvist som inte är baserade på vetenskapliga 

teorier. Däremot är de utmärkta som lexikon över småländska ord och det är så jag har 

använt dem i den här studien. 

 

3.3 Metod- och materialkritik 

En faktor som kan påverka resultatet av studien är att Torbjörn har levt större delen av 

sitt liv i stadsmiljö (småstad), medan Henning – förutom några år i Göteborg – uteslutande 

bodde i lantlig miljö. Det faktum att Torbjörn under sin uppväxt ofta har vistats hos släkt 
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i Agunnarydstrakten, och på så sätt har påverkats av en mer lantlig dialekt, kan eventuellt 

motverka denna skillnad något. Det är mycket troligt att Torbjörn hade ett passivt, mer 

lantligt, ordförråd som efter flytten till Agunnaryd kan ha övergått till hans aktiva 

ordförråd. Det bör också påpekas att Ljungby är en liten stad med lantlig prägel. De flesta 

som bor här har anknytning till landsbygden runt omkring vilket i sin tur också påverkar 

språket. Detta medför att det är mindre skillnad mellan den dialekt som talas i Ljungby 

och den som talas på landsbygden runt omkring än vad det är mellan den dialekt som 

talas i Stockholm och den som talas på landsbygden däromkring. 

 Det faktum att Henning tillbringade ca 5 år i Göteborg, när han var relativt ung, kan 

naturligtvis ha påverkat hans språk. Med tanke på att han var 19 år då han kom till 

Göteborg är det dock mest troligt att hans språk var färdigutvecklat och inte förändrades 

i någon högre grad. Torbjörn, å sin sida, har endast tillbringat ett år utanför Småland, i 

Kallinge i Blekinge under sin värnplikt, vilket inte har påverkat hans språk i någon större 

utsträckning. 

 Något som också kan påverka studiens resultat är ackommodation. Vid inspelningen 

med Henning befann han sig i en formell intervjusituation. Henning förstod troligen att 

det som han berättade skulle bli tillgängligt för många lyssnare från hela Sverige. Han 

mötte i intervjuaren också en man som han inte kände och som talade en annan dialekt 

än han själv. Detta har troligtvis påverkat hans sätt att tala på så sätt att han ansträngt sig 

för att tala med mer utslätad dialekt än vad han annars brukade göra. I detta sammanhang 

ska det nämnas att ingen visste att Henning 60 år senare skulle ingå i min undersökning 

om Ljungbydialekten. Situationen för Henning 1944 var en annan än den som Torbjörn 

mötte. Intervjun med Torbjörn är mer informell och är ett mellanting mellan en intervju 

och ett samtal mellan mig själv och honom. Trots detta är han ändå medveten om att han 

blir inspelad och att inspelningen ska ingå som en del i min dialektstudie vilket kan ha fått 

honom att tänka på vad han säger och på så sätt påverkat honom att använda en mer 

utslätad dialekt.  

 Ytterligare en skillnad mellan informanterna är den relativt stora åldersskillnaden. 

Henning var 82 år på inspelningen medan Torbjörn endast var 41 år. En människas språk 

förändras med åldern. Hur stor betydelse detta fenomen har i denna studie är svårt att 

säga men man bör ha det i åtanke när man tolkar resultatet. 

 Resultatet av studien bör alltså tolkas utifrån vetskapen om dessa felkällor. Vissa ord 

och uttryck kan dock ha traderats genom generationerna och på så sätt bevarats. Det finns 
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också en möjlighet att en viss genetisk likhet medför att de båda informanterna uttrycker 

sig på liknande sätt, exempelvis finns vissa likheter i taltempo och pausering.  

 I uppsatsen används fonetiska tecken enligt IPA (International Phonetic Alphabet) 

för att i möjligaste mån beskriva informanternas uttal. Detta fonetiska alfabet är 

emellertid otillräckligt för att särskilja alla de små uttalsnyanser som förekommer. Det 

finns ett annat och mer omfattande alfabet, landsmålsalfabetet, som bättre lämpar sig för 

nedteckning av dialektalt uttal. Det krävs dock mycket tid för att sätta sig in i ett så 

detaljerat alfabet som landsmålsalfabetet och eftersom jag kände till IPA sedan tidigare 

valde jag att använda det. Dessutom anser jag att IPA är tillräckligt bra för att tillfredsställa 

behoven i denna studie.  

 Uppdelningen mellan lexikogrammatik och fonetik kan naturligtvis diskuteras. Jag 

är medveten om att min metod att avgöra om ett ord är ett dialektalt ord eller endast har 

ett dialektalt uttal kan uppfattas som subjektiv. Eftersom ingen bra definition av detta har 

kunnat hittas blev det dock nödvändigt att utarbeta en definition för denna studie. Då 

studiens syfte är att belysa de förändringar som skett i Ljungbydialekten de senaste 60 

åren är definitionens utformning av mindre betydelse, eftersom samma definition 

använts på båda intervjuerna. 

 Det har också varit problematiskt att avgöra om ett ord är dialektalt eller allmänt 

talspråkligt. Som tidigare nämnts har SAOL och SAOB använts som riktlinjer för att 

bedöma detta, se avsnitt 3.2. Även om dessa båda källor kan anses som tillförlitliga och i 

viss mån normerande kan aldrig gränsdragningen bli exakt. Flera av de ord som tagits upp 

som dialektala i denna studie skulle också kunna bedömas som allmänt talspråkliga. För 

att kunna genomföra denna studie har jag dock varit tvungen att göra en gränsdragning 

och jag har då valt att använda ovan nämnda ordböcker som riktlinjer för denna 

gränsdragning. 

 Det faktum att språket hela tiden förändras är också något som bör noteras. Dagens 

standarspråk skiljer sig från det som räknades som standardspråk på 40-talet. 

Exempelvis var konjunktivformer vanligare för 60 år sedan än vad de är idag. Många ord 

har också fått en annan betydelse och används inte på samma sätt längre. Jag har valt att 

utgå från dagens standardspråk när jag har bedömt vad som är dialektalt och inte.   

 Ett annat problem i den här studien är mitt förhållande till småländska och Ljungby-

dialekten. Eftersom jag själv talar Ljungbydialekt kan detta ha en negativ inverkan på min 
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förmåga att objektivt analysera resultaten, men kan också ses som en fördel eftersom jag 

på grund av min kännedom om småländskan bättre kan förstå och tolka informanterna.  

 

4 Analys och resultat 

I det här avsnittet presenteras analysen och dess resultat. Hennings och Torbjörns 

idiolekter analyseras var för sig. Idiolekterna analyseras med utgångspunkt i 

lexikogrammatik och fonetik.  

 

4.1 Lexikogrammatik i Hennings idiolekt 

I den småländska vokabulären i Hennings tal hittades endast tre dialektala ord, allastens, 

töcka, och tröet. Allastens är troligen en småländsk variant av ordet allestädes med den 

alldagliga formen allestans som betyder överallt. Kanske är det en sammanblandning av 

de båda formerna. Allastans finns upptaget i Svenskt dialektlexikon, där det framgår att 

det härstammar från fornnordiskans allastaþi, allastadz (Rietz 1962:7). I Almqvists bok 

återfinns formen allastäs med betydelsen ’allestädes’ (Almqvist 1998:13). 

Allestädes/allestans betyder enligt SAOB ’på alla ställen’, ’överallt’. Här finns också 

formen allestäns som betecknas som dialektalt färgat vardagsuttal (www.saob.se). Swea 

Johansson tar upp ordet alestäns som ett småländskt dialektord med betydelsen ’överallt’ 

(Johansson 1971:71). Det är också i den betydelsen Henning använder ordet som 

exemplifieras i (1).  

 

(1)  [sen hɑ jɑ holit po: ʉ:tijø:nom o got, vat hus bønənə o syt, hi:t o di:t, alastæns]  

      ’Sedan har jag hållit på utigenom och gått, varit hos bönderna och sytt, hit och 

 dit, överallt.’ 

 

Allastens har en gammaldags klang över sig och används sällan i dagens småländska. I den 

mån ordet används idag är det mest av äldre personer. I standardspråket används 

allestädes idag ibland för att uppnå en högtidlig eller komisk effekt, och då främst i 

kombinationen allestädes närvarande. Hur vanligt ordet var på 40-talet när inspelningen 

gjordes har jag inte funnit några uppgifter om. Det är dock rimligt att anta att det var något 

vanligare än idag.  

 Ordet utigenom kan kännas främmande i dagens standardspråk. Idag skulle vi 

förmodligen hellre säga hela tiden. I (1) använder Henning ordet när han menar ’genom 
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hela sitt yrkesliv’. Ordet används dock fortfarande men det var säkerligen vanligare på 

40-talet. Det finns upptaget i SAOL som preposition. 

 Det dialektala ordet töcka används ibland i småländska med betydelsen ’sådana’. Det 

är troligen en form av ordet tocken, vilket SAOL tar upp som ett provinsiellt ord med 

betydelsen ’sådan’ (SAOL 2006:983). Enligt Svensk etymologisk ordbok är tocken ett 

vardagligt ord för ’sådan’ (Hellquist 1966:1199). I (2) visas att detta stämmer överens 

med Hennings sätt att använda ordet. 

 

(2) [jɑ hɑ jʉ syt moŋa tøka dæ:a pjæksə mæ ʁeso:ə] 

 ’Jag har ju sytt många sådana där pjäxor med resår.’ 

 

Det tredje dialektala ordet Henning använder är tröet vilket är den bestämda formen 

singular av substantivet trö som betyder ’steg’ eller ’tramp’. Troligtvis är trö en dialektal 

variant av ordet tråd som finns upptaget i SAOB med betydelserna ’tramp’, ’stig’, ’pedal’ 

och ’steg’. Ordet finns med som verb i Dialektord från Västbo härad med betydelsen 

’trampa’, ’tråda’ (Almqvist 1998:107). Verbet tråda finns också med i SAOB där det 

beskrivs som bygdemålsfärgat (SOB.se). Henning använder ordet när han beskriver hur 

han borrade hål mitt under skon, vilket visas i (3). 

 

(3) [do fe ən lø:və bøʁa et nyt hø:l mit i tʁø:ət] 

 ’Då fick man lov att borra ett nytt hål mitt i trampet.’ 

 

 Detta är också ett gammaldags ord som är sällsynt i modern svenska. De enda gånger jag 

kommit i kontakt med ordet är när någon äldre släkting använt det som verb i betydelsen 

’trampa’, här används ordet som ett substantiv med betydelsen ’trampet’. Däremot 

förekommer ordet i norska (Bokmålsordboka og Nynorskordboka). 

 I exempel 10 använder Henning ordet fjärdingsväg. Detta är ett gammalt ord som 

sällan används idag. Det finns upptaget i SAOL men betecknas som ålderdomligt. Ordets 

betydelse är ”fjärdedels gammal mil, 2 672 m” (SAOL). Eftersom SAOL inte betecknar 

ordet som dialektalt har jag tagit upp det som en uttalsvariant av standardspråket vilket 

diskuteras i 4.2. 

 Anledningen till att det endast förekommer tre småländska ord i intervjun med 

Henning är förmodligen ackommodation. Han är medveten om att intervjun ska sändas i 
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radio över hela Sverige och anstränger sig därför att tala tydligt och troligen också att 

undvika småländska ord som kan missuppfattas eller vara svåra att förstå i övriga delar 

av landet. Eftersom han bodde ca fem år i Göteborg bör han ha haft en viss insikt i vilka 

ord som bör undvikas för att underlätta förståelsen.  

 Flera sydsvenska dialektala grammatiska drag hittades i Hennings idiolekt. Vid ett 

tillfälle säger han [vɑ ble:ən] med betydelsen ’hade (blivit) tagit’ som i (4) nedan. 

 

(4) [di velə ənte hɑ knaʁən næ den mu:dən vɑ ble:ən slʉt] 

 ’De ville inte ha knarren när det modet hade tagit slut.’ 

 

I stället för att bilda pluskvamperfekt med hjälpverbet ha, (hade tagit slut), använder 

Henning preteritumformen av hjälpverbet vara. Dessutom använder han bli som 

huvudverb i stället för ta. Bo Magnusson beskriver samma fenomen i Kalmardialekten, 

där perfekt bildas genom hjälpverbet vara och perfekt particip, exempelvis han är 

kommen (Magnusson 1978:65). Bergman framhåller att detta sydsvenska drag är 

gemensamt med danskan och norskan. Han skriver vidare att detta är en gammal form 

och hänvisar till den första tryckta svenska bibeln från 1526 samt 1734 års lag (Bergman 

1971:32–33). Johannisson menar att konstruktioner med hjälpverbet vara används i 

nusvenskan framförallt för att beteckna en avslutad handling, ett tillstånd. ”VK [vara-

konstruktion] anger sålunda i första hand det kvarstående resultatet av verbhandlingen, 

icke denna handling själv” (Johannisson 1945:196). Denna beskrivning av 

konstruktionens användning stämmer bra överens med betydelsen i (4) ovan.  

 I exempel (4) förekommer ordet knarren. I slutet av 1800-talet var det modernt att 

skorna skulle knarra. Det ansågs fint och ju högre upp i samhällshierarkin en person var 

desto mer skulle skorna knarra. Knarren åstadkoms genom att skomakaren lade bitar av 

läder i skosulorna. När detta mode tog slut, runt 1900, ville folk ha bort knarren i sina skor 

och skomakaren fick då borra hål i sulan och hälla i t ex matolja för att det skulle sluta 

knarra.  

 Vidare böjer Henning vissa verb annorlunda i preteritum jämfört med 

standardspråket. I stället för att använda ändelsen -ade på första konjugations verb lägger 

han till ändelsen -te, [betɑltə] ’betalade’, [bʁʉktə] ’brukade’ och [løntə] ’lönade’. Detta 

exemplifieras i (5). Enligt Magnusson kan vissa svaga verb böjas både efter första och 

andra konjugationen och nämner verbet bruka (Magnusson 1978:52). Enligt Areskog kan 
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möjligen tyska lånord med preteritumändelsen -te ha haft inflytande på den sydsvenska 

böjningen (Areskog 1936:230).  

 

5) [de løntə se ənte fø:ə dom o tɑ sin maɧi:n mæ se] 

 ’Det lönade sig inte för dem att ta sin maskin med sig.’ 

 

I adjektiv och adverb som bildas med ändelsen -lig(t) sätter Henning in fogemorfemet [e] 

mellan stammen och ändelsen, t ex [ufantelit] ’ofantligt’, [fɑ:selit] ’fasligt’ och 

[føskʁækelit] ’förskräckligt’, något som visas i (6) nedan. Wessén kallar denna bindevokal 

och menar att den är bevarad vid sammansättningar (Wessén 1970:25). 

 

(6) [en del fi:na, ri:ka bønə di vɑ: føfæ:lit nuga o velə hɑ: fi:na sku:ə, fɑ:selit fi:na] 

 ’En del fina, rika bönder de var förfärligt noga och ville ha fina skor, fasligt fina.’ 

 

Ytterligare ett exempel på dialektal lexikogrammatik är när Henning använder 

grammatiskt genus och refererar till sin skomakarmaskin som han. Detta illustreras i (7). 

Genom att använda pronomenet han framgår att skomakarmaskin är ett maskulint 

substantiv. Det knyter an till det fornsvenska systemet med tre genus, maskulinum, 

femininum och neutrum. Detta system började försvinna redan under 1500-talet men 

fanns kvar, speciellt i religiös litteratur, ända in på 1900-talet (Pettersson 2005:173–174). 

Än idag kan man ibland höra någon referera till månen som han eller klockan som hon. 

Detta fenomen har försvunnit ur standardspråket men finns kvar i många dialekter i hela 

Sverige.  

 

(7) [han steka mø:et bætə æn en fameljemaɧi:n fø skumɑ:kamaɧi:nen han steka 

 pæ:lstek]  

 ’Han stickade mycket bättre än en familjemaskin för skomakarmaskinen han  

 stickade pärlstick.’  

 

I exempel 7 använder Henning preteritumformen sticka i stället för standardspråkets 

stickade. Detta är dock inte en form som är vanlig i Ljungbydialekten där man oftast 

använder standardspråkets stickade. Detta kan möjligtvis vara en form av 

ackommodation. 
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 Henning använder också konjunktivformen finge ’fick’. Konjunktivformerna var 

vanliga i äldre svenska och tillhörde förmodligen standardspråket på 40-talet men har 

idag i stort sett försvunnit. I den mån konjunktiv används idag är det i ordet vore men 

även detta ord är sällsynt i dagens standardspråk. Exempel (8) visar hur Henning 

använder konjunktivformen finge. 

 

(8) [o do finge di fø ʁæta o finge plekta fø de:] 

 ’Och då fick de för rätta och fick plikta för det.’ 

 

Förutom finge finns det ett annat annorlunda lexikogrammatiskt uttryck i exempel 8. 

Henning säger för rätta när han talar om att de blev åtalade. Uttrycket är ålderdomligt och 

används sällan idag. Ibland används uttrycket inför rätta men det används sällan i 

vardagsspråket. Utöver detta finns uttrycken med rätta ’med all rätt’ som inte heller är så 

vanligt och (ställa) till rätta ’ordna’, ’rätta till’ som är betydligt vanligare.  

 I många ord lägger Henning till ett [ə] på slutet, till exempel [ʉtlæ:də] ’utlärd’, 

[bu:satə] ’bosatt’ och [ɧælvə] ’själv’. De båda första orden är preteritum particip som 

enligt Pettersson hade ändelsen -er i fornsvenskan. Även adjektiv hade i fornsvenskan 

ändelsen -er i maskulinum singular nominativ (Pettersson 2005:102–106). Troligtvis är 

det alltså formerna utlärder, bosatter och själver som Henning använder, men eftersom 

han inte uttalar [ʁ] i slutet av ord kvarstår endast ett [ə]. 

 

4.2 Fonetik i Hennings idiolekt 

I Hennings uttal hittades ett stort antal dialektala drag. Tabell 1 nedan visar några utvalda 

exempel på ord såsom Henning uttalar dem jämfört med det standardspråkliga uttalet. 

Kommentarerna till tabell 1 är indelade i två avsnitt vokaler och konsonanter. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan småländskt och standardspråkligt uttal 

[Hennings uttal] [Standardspråkligt uttal] Skriftspråk 

[møna] [moŋa] många 

[nøna] [no:gra]  några 

[mø:et, møːe] [mykə] mycket 

[fek, fe:] [fik] fick 

[onə] [ɵndər] under 

[hømən] [honom] honom 

[nø:ət] [no:got, not] något, nåt 

[nämə] [nærmarə, nærmrə] närmare, närmre 

[bætə] [bætrə] bättre 

[me:, de:, se:] [mæj, dæj, sæj] mig, dig, sig 

[si] [sæja] säga 

 

Exempel (9), (10) och (11) nedan illustrerar hur Henning använder några av orden i 

tabell 1. 

 

(9) [jɑ:, əntə so møna men nøna. De bli:ə væl nøna pɑ:ə kanɧə] 

 ’Ja, inte så många men några. Det blir väl några par kanske.’ 

 

(10) [di: fek əntə go: næmə hømən æn po: en fjæ:riŋsvæj ɑ:vstond] 

 ’De fick inte gå närmare honom än på en fjärdingsvägs avstånd.’ 

 

(11) [de kan jɑ: əntə si namn po: presi:s] 

 ’Det kan jag inte säga namn på precis.’ 

 

I exempel 9 visas hur Henning uttalar standardspråkets i som [ə] i ordet inte och 

standardspråkets å som [ø] i orden många och några. I orden blir och par använder han 

vokaliserat r. Exempel 10 illustrerar hur han utelämnar standardspråkets r och a i ordet 

närmare och hur han byter plats på m och n i ordet honom. I honom uttalar han dessutom 

standardspråkets o på två olika sätt, först som [ø] och sedan som [ə]. Vidare faller 

standardspråkets d bort och standardspråkets g uttalas [j] i ordet fjärdingsväg. I (11) ges 
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exempel på hur Henning uttalar ordet säga. Standardspråkets ä byts ut mot [i] och 

standardspråkets g och a faller bort.  

4.2.1. Hennings vokaluttal 

I tabell 1 framgår att standardspråkets å ofta uttalas som [ø], i till exempel många, några, 

något och hål [møna], [nøna], [nø:et] och [hø:l]. Detta beror sannolikt på den 

vokalförlängning som skedde i fornsvenskan på 1400-talet. Det innebar att kort [o]-ljud 

förlängdes och fick en mer ”ö-liknande klang”. Efter hand började detta ö-liknande ljud att 

betraktas som vulgärt och hade vid 1800-talets början försvunnit ur de högre ståndens 

talspråk (Pettersson 2005:148–150). Däremot tycks ljudet ha stannat kvar i många 

dialekter. Uttalet [møna] förekommer även i Karlmardialekten (Magnusson 1978:21). 

 Ofta uttalas även standardspråkets o som [ø] i ord som [ømkriŋ] ’omkring’, [køm] 

’kom’, [sø:ət] ’sort’ och [lø:v] ’lov’. Enligt Lönnerholm förekommer detta även i 

Jönköpingsdialekten (Lönnerholm 1972:15). Också här handlar det om förlängningen av 

ett kort [o]-ljud som fått en ö-liknande klang. Detta ö-liknande ljud har försvunnit ur 

standardspråket men behållits i många dialekter (Petterson 2005:148–150). Se 

kommentar ovan. 

 Dessutom uttalas standardspråkets, y också ofta som [ø], t ex [fløta] ’flytta’ och 

[mø:et, mø:e] ’mycket’. Pamp menar att standardspråkets y ofta övergår i [ø] i de södra 

och västra landsdelarna. Vilka ord detta gäller är beroende av framförallt fyra faktorer: 

ordens ljudgestalt i fornspråket, omgivande konsonanter, ändelsevokalernas utseende 

och stavelsernas längd (Pamp 1978:23). Pettersson skriver att denna förändring skedde 

under den yngre fornsvenska tiden men att förändringen uteblev i de mellansvenska 

dialekter som senare låg till grund för standardspråket. Förändringen gäller främst ord 

med gamla långstavningar samt ord som ursprungligen haft i eller j i efterföljande 

stavelse. Hon nämner möe eller möcke som exempel på ord där den efterföljande 

stavelsen var i eller j (Pettersson 2005:151, 224-227). 

 I vissa fall uttalas standardspråkets i som [e], exempelvis i [fek, fe:] ’fick’, [velə] ’ville’ 

[te:] ’till’ och [plekta] ’plikta’. Här anser både Pamp och Wessén att samma förhållande 

gäller som när y blir [ø]. Även Pettersson likställer dessa båda förändringar både när det 

gäller tiden för förändringarna och vilka ord som berördes,  som exempel nämner hon 

skreven ’skriven och revet ’rivet’. I exempel 8 använder Henning ordet plekta ’plikta’.

 Tvärtom, uttals ibland standardspråkets e som [i], [di] ’de’ och [hima] ’hemma’. Detta 

fenomen är också vanligt förekommande i Kalmardialekten enligt Magnusson (1978:19). 
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Uttalsformen [di] tillhörde eventuellt standarspråket på 40-talet men används numer 

endast i dialekter. I stället används formen dom som standardspråk både som subjekt och 

objekt. Se vidare kommentar i 4.5.1. 

 Standardspråkets u uttalas ibland [o] i till exempel [one] ’under’, [kone] ’kunde’ och 

[sko:ət] ’skurit’. Pamp tar inte upp detta uttal när han beskriver småländskan. Däremot 

skriver han att i nordöstra Skåne uttalas u som ett å-liknande ljud. Som exempel nämner 

han ord som hunden och bunden Pamp 1978:39). Wessén tar inte heller upp detta uttal 

när han beskriver de sydsvenska målen. Det finns dock med i hans beskrivning av 

götamålen där han skriver att det motsvarar det fornsvenska uttalet av u (Wessén 

1970:24). Pettersson menar att i fornsvenskan saknades fonemen [ʉ:] och [ʉ]. I stället 

hade vokalen u ett mer europeiskt uttal, ett liknande uttal som Hund har på tyska 

(Pettersson 2005:93). 

 Ord som i standardspråket uttalas med främre [a] uttalar Henning ofta med bakre 

[ɑ]. Exempelvis [hɑde] ’hade’, [vɑ:jə] ’varje’ och [ɑlri] ’aldrig’. Magnusson tar upp ordet 

varje som i Kalmardialekten uttalas med [ɑː] (Magnusson 1978:16). 

 Dessutom ändrar ofta standardspråkets a uttal till [o] i till exempel [hon] ’hand’. 

Enligt Pamp beror detta på att framför vissa konsonantkombinationer, till exempel ng och 

ld, har ett fornspråkligt långt [a] förändrats till ett [o]. I standardspråket har dock [a] 

behållit sitt uttal framför nd, medan det har övergått till [o] i sydsvenska dialekter upp till 

Mälarlandskapen (Pamp 1978:22).  

 Standardspråkets å uttalar Henning ibland som [a], [laŋ] ’lång’ och [gaŋ] ’gång’. Detta 

överensstämmer med de danska och norska uttalen av samma ord. Magnusson påpekar 

att detta också förekommer i Kalmardialekten i vissa ord (Magnusson 1978:15). Wessén 

skriver att förändringen av det fornnordiska korta [a] till [o] inte genomförts i alla 

dialekter. Ursprungligt kort [a] framför vissa konsonantkombinationer har behållit sitt a-

ljud på Gotland och i norra Norrland (Wessén 1978:21–22). Möjligtvis har denna 

förändring också uteblivit i vissa områden i Småland.  

 Diftonger, som är vanliga i sydsvenska dialekter, är inte lika vanliga i Hennings 

idiolekt. De återfinns endast i ett fåtal ord som [jɑ:o] ’ja’ och [mɑ:ot] ’mat’. Dessa är 

sekundära diftonger. Se kommentar om detta i 4.5.1. Mestadels använder Henning 

diftongerna som vokaliserade [ʁ], till exempel [go:ə] ’går’ och [dæ:ə] ’där’. Se kommentar 

om vokaliserat [ʁ] och fler exempel i 4.2.2 nedan. Att så få diftonger förekommer i 
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Hennings tal kan antingen bero på ackommodation eller att han helt enkelt hade relativt 

få diftonger i sitt uttal. 

4.2.2. Hennings konsonantuttal 

[d] är ett ljud som ofta reduceras eller faller bort i Hennings uttal. Dessutom tillkommer 

ett [ə] i slutet av ord såsom [vi:ə] ’vid’, [dø:ə] ’död’ och [go:ə] ’gård’. Areskog skriver att 

äldre dh faller bort i slutljud efter vokal i östra Småland (Areskog 1936:5). Pamp menar 

att d(h) har fallit bort i slutljud efter betonad vokal i de flesta dialekter med några få 

undantag (Pamp 1978:26). Detta är en trolig förklaring till att [d] inte uttalas i dessa ord. 

Tillägget av [ə] beror sannolikt på att de båda första orden är particip, se kommentar 

under 4.2.3 nedan, samt att [ʁ] i gård har vokaliserats, se kommentar längre fram i detta 

avsnitt. Magnusson uppger att d ofta försvinner efter lång vokal även i Kalmardialekten 

(Magnusson 1978:23). 

 Standardspråkets g kan ibland falla bort helt, både inuti och i slutet av ord, [nø:ət] 

’något’, [antɑ:ən] ’antagen’ och [drɑ:anəs] ’dragandes’ samt [me:] ’mig, [de:] ’dig’ och [se:] 

’sig’. Areskog menar att äldre gh har fallit bort efter äldre a, o och u (Areskog 1936:14). 

Standardspråkets g omvandlas också i vissa ord till [j], som i [væj] ’väg’, se (5). Enligt 

Pamp omvandlas g till [v], [w] eller faller bort efter bakre vokal samt omvandlas till [j] 

framför främre vokal i västra Småland (Pamp 1978:28). 

 Henning använder genomgående tungrots-[ʁ]. Man skulle kunna tänka sig att tiden 

han tillbringade i Göteborg hade påverkat honom till att börja använda tungspets-[r], men 

så tycks inte vara fallet. Detta beror troligen på att han var 19 år då han kom till Göteborg 

och då redan hade ett färdigutvecklat språk. Dessutom övergår ofta r efter vokal till [ə] så 

kallat vokaliserat r. Exempel på detta är: [fɑ:ə] ’far’, [o:ə] ’år’, och [ju:ət] ’gjort’. Alternativt 

faller [ʁ] bort helt i slutet av ord som i [støvla] ’stövlar’, [pjæksə] ’pjäxor’ och [stʁækə] 

’sträckor’. Enligt Magnusson försvinner ofta r i slutljud samt efter konsonant (Magnusson 

1978:28). Pettersson menar att r försvinner i pluralformer av substantiv i två områden, 

ett i söder och ett i Norrland (Pettersson 2005:217). 

 [ŋ]-ljudet uttalas ofta som långt [n], exempelvis i ordet många. Det uttalas således 

[møna]. Detta språkdrag har dessvärre inte gått att hitta i litteraturen om 

dialektforskning.  

 [ɕ]-ljud uttalas ofta med ett t framför, [tɕʉ:gə] ’tjugo’, [tɕøptə] ’köpte’ och [tɕæŋə] 

’kängor’. Detta fenomen förekommer även i Kalmardialekten (Magnusson 1978:27). 

Enligt Lindblad förekommer dialektala [tɕ] i Blekinge och Småland. I finlandssvenskan 
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uttalas [ɕ]-ljudet regelmässigt [tɕ] som han beskriver som en äldre uttalsvariant 

(Lindblad 1980:142). Pettersson skriver att [ɕ]-ljudet med fonematisk status utvecklades 

först under nysvensk tid. Redan i fornsvenskan uppstod dock ett j-liknande ljud efter k 

och g om dessa stod framför en tryckstark palatal vokal, exempelvis [kiæna] ’känna’ och 

[giæstər] ’gäster’ (Pettersson 2005:155).  

 I ord som innehåller konsonantkombinationen nd faller ofta d bort och uttalet blir 

ett långt [n]. Exempelvis [hon] ’hand’, [konə] ’kunde’, [inonə] ’inunder’ och [bønənə] 

’bönderna’. Areskog förklarar att detta även förekommer i östsmåländska och ger 

exemplet [bunə] ’bonde’ (Areskog 1936:6).  

 Uttalet av ordet honom är överraskande. Förutom att standardspråkets o uttalas på 

två olika sätt, först som [ø] och sedan som [ə], byter m och n plats, [hømən]. Fenomenet 

att fonem, som inte är angränsande, byter plats kallas metates och är speciellt vanligt i 

barnspråk (Malmberg 1971:110). 

 Ordet närmare förändrar också uttalet genom att r och ar försvinner och uttalas 

således [næmə]. Magnusson tar också upp liknande komparativformer av adjektiv 

(Magnusson 1978:47).  

 

4.3 Sammanfattning 

Tre dialektala ord hittades i Hennings idiolekt, allastens ’överallt’, töcket ’sådant’ och tröet 

’trampet’. Att så få dialektala ord förekommer beror troligtvis på ackommodation. 

Därutöver hittades flera dialektala grammatiska drag. Henning använder hjälpverbet vara 

i stället för ha för att bilda pluskvamperfekt och han använder ändelsen -te i stället för -

ade för att bilda preteritum. Han lägger också till ett fogemorfem -e i adjektiv/adverb med 

ändelsen -lig(t). Dessutom använder han grammatiskt genus samt konjunktivformen 

finge. Henning har även dialektalt uttal av standardspråkets o, å, u, y och e uttalas som 

ofta uttalas [ø], i uttalas ibland som [e] och e kan uttalas som [i]. Vidare uttalas ibland u 

som [o], kort a som [ɑ] eller [o] och å som [a]. Däremot använder Henning relativt få 

diftonger. Konsonanterna d och g faller ofta bort och Henning använder genomgående 

tungrots-[ʁ] som ibland vokaliseras. [ŋ]-ljudet uttalas ofta [n], [ɕ]-ljudet uttalas med t 

framför och konsonantkombinationen nd uttalas ofta [n]. Ordet honom utsätts för meta-

tes och uttalas [hømən] och närmare uttalas [næmə]. Vid preteritum particip och vid vissa 

adjektiv använder Henning en äldre form med ändelsen -er men eftersom 

standardspråkets r faller bort i slutet av ord återstår bara [ə]. 
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4.4 Lexikogrammatik i Torbjörns idiolekt 

I inspelningen med Torbjörn hittades inga dialektala ord. Hans vokabulär håller sig till 

vad som kan räknas som standardspråk. Däremot använder han ordet redig som i 

småländskan har två betydelser, ’rejäl’ samt ’riktig’ och används både som adjektiv och 

adverb. I SAOL anges användningen av redig endast som adjektiv med betydelsen ’klar’, 

’tydlig, ’ordentlig’, ’rejäl’ (SAOL 2006:744). SAOB tar dock upp den adverbiella 

användningen av redig under punkt 7 och betecknar den som vardaglig. Det förefaller som 

om det ursprungliga adjektivet redig fått en vidgad betydelse och därmed delvis ersatt 

innebörden av ordet riktig. I (12) illustreras hur Torbjörn använder redig som adverb. 

 

(12) [jɑ skɵlə føsø:ka fo ivæ:g henə nʉ so dom plasta hu:vən ʁe:dit ʁɵnt om so ska de jʉ 

hola li:te bætʁə] 

 ’Jag skulle försöka få iväg henne nu så de plastar hoven riktigt runt om så ska  det ju 

hålla lite bättre.’ 

  

Förutom den dialektala användningen av redig hittades också några dialektala 

grammatiska drag. Torbjörn använder ibland subjektsformen han i stället för 

objektsformen honom. Detta belyses i exempel 13. 

 

(13) [dom fik jʉ ɑ:vli:va den fø de hadə jʉ fødæ:vat he:lə be:nət po: an] 

 ’De fick ju avliva den för det hade ju fördärvat hela benet på han (honom).’ 

 

Magnusson skriver att den gamla ackusativformen han används gärna i dialekten både 

som direkt och indirekt objekt samt efter preposition (Magnusson 1978:49). Enligt Lech 

är han objektsform även på nordöstra Själland (Lech 1925:85). Dessutom säger Torbjörn 

an vilket är den enklitiska formen av han. Enklitiska former är mycket gamla och finns 

med i Gustav Vasas bibel från 1541 (Ledin 2013). 

 I exemplet ovan förekommer ytterligare ett dialektalt grammatiskt drag. Ändelse-

vokalen a i ordet hela uttalar Torbjörn som [ə], hele. Pettersson skriver att i fornsvenskan 

fanns tre ändelsevokaler a, i och u. I dagens standardspråk finns a fortfarande kvar medan 

i och u har försvagats till e och o. I många dialekter har även a försvagats och denna 

försvagning har kommit söderifrån (Pettersson 2005:214). Pamp menar att a försvagas 
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till e eller ä i delar av Småland, Östergötland, södra delarna av Södermanland samt på 

Gotland (Pamp 1978:29–30). 

 Samma fenomen förekommer i exempel 14 där ordningstalet första uttalas förste. 

Lönnerholm tar här upp exempel som förste maj och siste juni (Lönnerholm 1972:70). I 

(14) skulle det också kunna handla om grammatiskt genus. Detta är dock lite 

motsägelsefullt eftersom Torbjörn pratar om sitt första föl som var ett stoföl. Eventuellt 

använder han i det här fallet förste i en substantiverad form som ett allmänt uttryck eller 

med referens till häst, som ju är maskulinum, men utan direkt koppling till sitt eget föl. 

Både Magnusson och Lönnerholm menar att grammatiskt genus lever kvar i dialektalt tal 

(Magnusson 1978:47, Lönnerholm 1972:68).  

 

(14) [den føstə æ jʉ li:tə spesiəl] 

 ’Den första är ju lite speciell.’ 

 

Vidare ersätter Torbjörn pronomenet det med den reducerade pronominella formen [at] 

som fogas enklitiskt till verbet eller verbpartikeln. Detta exemplifieras i (15) nedan. 

 

(15) [dena komə nog te o ble: at] 

 ’Denna kommer nog till att bli det.’  

 

Magnusson menar att obetonat det ofta motsvaras av att. Han refererar till Linder, som 

säger att att används efter verb eller preposition, och tillägger att det även är vanligt efter 

lös verbpartikel (Magnusson 1978:49). 

 Torbjörn använder ofta ordet ju både inuti och i synnerhet sist i satser, se (16). 

 

(16) [de mostə jʉ væksa fast i, man sæjə, ɕøtət o de dæ ine mæ: jʉ, o:dentlit jʉ] 

 ’Det måste ju växa fast i man säjer köttet och det där inne med ju, ordentligt ju.’ 

 

Bergman menar att det är ett sydsvenskt drag att sätta ju sist i satsen (Bergman 1971:38). 

I intervjun placerar Torbjörn ju sist i satsen inte mindre än 22 gånger. Jörgensen påstår 

att detta fenomen förekommer i Småland, Halland, Skåne och på Gotland (Jörgensen 

1970:14). 
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 För att få en uppfattning om hur vanligt detta fenomen är i olika dialekter gjordes en 

jämförelse i Swedia där en informant från en ort i varje landskap valdes ut. Informanterna 

som valdes var alla yngre män för att få ett jämförbart material. Valet av ort var däremot 

slumpmässigt utom Hamneda som valdes på grund av att det ligger i närheten av Ljungby. 

Resultaten för landskapen har sedan lagts ihop och redovisas för Götaland, Svealand 

respektive Norrland. I tabell 2 nedan visas resultatet av jämförelsen. 

 

Tabell 2. Jämförelse av användningen av ju sist i satsen mellan olika delar av Sverige 

Landsdel Totalt antal ju Antal ju  

sist i satsen 

Götaland 54 21 

Svealand  4 1 

Norrland 32 4 

 

Som framgår av resultatet i tabell 2 är ju vanligast i Götaland med totalt 54 registreringar. 

Vanligast är det i Bjuv i Skåne där det förekommer 15 gånger. I Småland, representerat av 

Hamneda, förekommer det 8 gånger. Minst vanligt är det i Svealand Ännu tydligare blir 

resultatet när ju står sist i satsen. Även här är det vanligast i Götaland med 21 

registreringar. I Bjuv (Skåne) förekommer det 12 gånger. I Hamneda (Småland) 

förekommer det dock endast 2 gånger. Resultatet i tabell 2 stämmer med studien och 

tyder på att ju sist i satsen är ett sydsvenskt dialektdrag.  

 I ett fåtal ord lägger Torbjörn till ett a på slutet, såsom i [ihu:pa] ’ihop’. Lönnerholm 

nämner sammansättningen ”ihopasatt” (Lännerholm 1972:79). Även Alf Lombard 

nämner sammansättningen ”hopasatt” som sydsvensk (Lombard 1945:39). Möjligen kan 

det vara så att Torbjörn inte ser a i ihopasatt som ett fogemorfem utan som att det tillhör 

ordet ihop. Han delar alltså ihopasatt i delarna ihopa och satt istället för ihop a satt och 

använder därför ihopa som ett självständigt ord. 

 

4.5 Fonetik i Torbjörns idiolekt 

Torbjörns uttal visade på en del dialektala drag. I tabell 3 återfinns några exempel på 

Torbjörns uttal jämfört med standardspråkligt uttal och skriftspråk. Kommentarerna till 

tabell 3 är uppdelade i vokaler och konsonanter. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan småländskt och standardspråkligt uttal 

[Torbjörns uttal] [Standardspråkligt uttal] Skriftspråk 

[mɑo:nadə] [mo:nadər] månader 

[føy:ʁa] [fy:ra] fyra 

[di:] [de:] de, dom 

[føtə] [føtər] fötter 

[u:tʉə] [u:tʉr] otur 

[te:] [til] till 

[fek] [fik] fick 

[se:] [sej] sig 

[dɑo:lia] [do:liga] dåliga 

[ʁe:dit] [riktit] riktigt 

[iblan] [ibland] ibland 

 

I exempel (17), (18) och (19) nedan visas hur Torbjörn använder några av orden i  

Tabell 3.  

 

(17) [eftə tre mɑo:nadə] 

 ’Efter tre månader.’ 

 

(18) [men hɑ: man u:tʉə so: de entə mæ:ks so: kan den jʉ væksa ɵp i be:nət jʉ.] 

 ’Men har man otur så det inte märks så kan den ju växa upp i benet ju.’ 

 

(19) [dom hɑ: jʉ li:tə dɑo:lia føtə] 

 ’De har ju lite dåliga fötter.’ 

 

I exempel 17 framgår det att Torbjörn utelämnar r i slutet av orden efter och månader. I 

ordet månader uttalar han standardspråkets å som en diftong [ɑo]. I (18) exemplifieras 

hur han använder vokaliserat r i ordet otur. Vidare visas att han uttalar standardspråkets 

i som [ə] i ordet inte och att r faller bort även inuti ord som märks. Här ges också ett tydligt 

exempel på hur Torbjörn använder ju sist i satsen. (19) är ytterligare ett exempel på hur 
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han uttalar standardspråkets å som diftongen [ɑo] samt att han utelämnar r i slutet av 

ordet fötter. 

4.5.1 Torbjörns vokaluttal 

Av tabell 3 framgår det att Torbjörn uttalar ibland standardspråkets e som [i] i till exempel 

ordet [di] ’de’. Magnusson menar att di är subjektsformen av de (Magnusson 1978:49). 

För uttalet av pronomenet de gjorde Bergman en undersökning om vilka uttalsformer 

som förekom i bildat samtalsspråk på 1940-talet. Det visade sig att uttalsformen [di] var 

vanligast i södra Sverige från Skåne till Södermanland, Närke och Värmland (Bergman 

1971:25). Han påpekar också att de uttalas [di] i både norska och danska (Bergman 

1941:153). [di] förekommer även i finlandssvenskt standarduttal. I (20) illustreras hur 

Torbjörn använder di. 

 

(20) [vi lo: inə so: læŋə fœ: di skɵlə hɑ: branbəre:skɑp helɑ ti:dən dæ:] 

 ’Vi låg inne så länge för de skulle ha brandberedskap hela tiden där.’ 

  

Ibland uttals standardspråkets i som [e] i ord som [te:] ’till’, [fek, fe:] ’fick’, [ble:] ’bli’, och 

[ve:] ’vid’. Detta förekommer när vokalljudet är kort eller obetonat. Se kommentar om 

detta under 4.2.1. 

 Några ord uttalar Torbjörn med kort vokal där standardspråket har lång vokal, 

exempelvis kort [ɑ] i [minimɑlt] ’minimalt’ och kort [i] i [sina] ’sina’. Wessén anser att 

denna vokalförkortning framför ändelser är ett västligt drag som han sorterar under 

götamål. Dessutom förekommer det i östnorska mål (Wessén 1970:24). Uppenbarligen 

har Ljungbydialekten i det här fallet influerats västerifrån (jfr Svahn & Nilsson 2014).  

 Torbjörn använder ofta diftonger. Standardspråkets å uttalas [ɑo] i till exempel 

[mɑo:nadə] ’månader’. Denna diftongering förekommer främst i södra och östra 

Kronobergs län (Pamp 1978:57). Vidare diftongeras y till [øy] i ordet [føy:ʁa] ’fyra’ och o 

uttalas ofta [ou] i exempelvis [skou:] ’sko’ och [tʁou:] ’tro’. Enligt Wessén härstammar 

dessa s.k. sekundära diftonger inte från urnordiskan utan har tillkommit senare och 

förekommer även i ord som ursprungligen inte haft diftong (Wessén 1970:20). Sekundära 

diftonger förekommer även i Kalmardialekten (Magnusson 1978:10–11). Däremot finns 

de inte i Jönköpingsdialekten. Den nordliga gränsen för diftonger går någonstans mellan 

Jönköping och Värnamo (Lönnerholm 1972:26). 

 



  

 30 

4.5.2 Torbjörns konsonantuttal 

Standardspråkets d faller ibland bort när det föregås av konsonanten n som då förlängs. 

Detta kan vi se i orden [iblan] ’ibland’ och [kɵnə] ’kunde’. Lönnerholm skriver att nd 

assimileras till nn i Jönköpingsdialekten (Lönnerholm 1972:28). Magnusson anger att 

detta även förekommer i Kalmardialekten (Magnusson 1978:24–25). Detta fenomen 

förekommer förmodligen i fler sydliga dialekter, dock inte i standardspråket där man hör 

ett tydligt [d] i till exempel kunde (Lexin). Norstedts svenska uttalslexikon och Svenska 

ord rekommenderar att kunde uttalas med [d] (Hedelin 1997:639, Svenska ord 

2005:380). 

 Standardspråkets g faller ofta bort när den står mellan vokaler och i slutet av ord. 

Exempel på detta är orden [dɑo:lia] ’dåliga’, [alri] ’aldrig’ [fɑ:lit] ’farligt’ och [lɑo:] ’låg’. 

Pamp menar att detta främst sker i södra Småland efter vokalerna o och u och att bortfall 

efter i förekommer i ett större sydsvenskt område (Pamp 1978:55). Detta stämmer väl 

överens med exemplen ovan. I tre av fyra ord faller g bort efter vokalen i. I ett ord faller g 

bort efter vokalen å men eftersom å oftast diftongeras till [ɑo] i Torbjörns uttal, är även 

detta i enlighet med Pamps påstående.  

 I ordet [se:] ’sig’ faller [j]-ljudet bort helt. Enligt Lönnerholm sker detta när [j]-ljudet 

befinner sig i obetonad ställning (Lönnerholm 1972:31). 

 Torbjörn använder genomgående tungrots-[ʁ] som ofta faller bort i slutet av ord. 

Detta märks i ord som [føtə] ’fötter’, [tʁykə] ’trycker’ och [ø:və] ’över’. Enligt Pamp är 

tungrots-[ʁ] en jämförelsevis ny företeelse som inte slagit igenom helt förrän i början på 

1900-talet i Skåne, Blekinge och södra delarna av Halland, Småland och Öland. Troligtvis 

kommer detta språkdrag från Själland (Pamp 1978:25). I en del ord vokaliseras tungrots-

[ʁ] i slutet av ord, som i [u:tʉə] ’otur’ och [bli:ə] ’blir’. Wessén menar att detta är särskilt 

vanligt i slutljud och framför dental konsonant samt att det är vanligt förekommande i 

nordöstra Skåne, Blekinge, södra Småland och Öland (Wessén 1970:16). 

 

4.6 Sammanfattning 

Inga dialektala ord påträffades i Torbjörns idiolekt. Däremot använder han ordet redig 

som adverb med betydelsen ’riktig’. Några dialektala grammatiska drag hittades också. 

Torbjörn använder han som objekt i stället för honom, han använder ändelsevokalen e i 

stället för a i vissa adjektiv och räkneord och han använder grammatiskt genus. Han 

ersätter också pronomenet det med att. Dessutom sätter han ofta ordet ju sist i satsen och 
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lägger till ett a i slutet av några enstaka ord. Torbjörns uttal har en del dialektala drag. 

Standardspråkets e uttalas ibland som [i] och i uttalas ibland som [e] och han använder 

ofta kort vokal där standardspråket har lång vokal. Torbjörn använder också relativt 

många diftonger. Standardspråkets d och g faller ibland bort. Torbjörn använder 

tungrots-[ʁ] som ofta faller bort eller vokaliseras i slutet av ord.  

 

5 Resultat – kontinuitet och förändring i Ljungbydialekten 

I det följande avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras med fokus på kontinuitet 

och förändring i Ljungbydialekten. Genom att jämföra de skillnader och likheter mellan 

informanterna som framkommit i analysen framgår vilka språkdrag som har förändrats 

och vilka som finns kvar. Avsnittet är indelat i två delar varav den första behandlar 

lexikogrammatik. I den andra delen diskuteras fonetik.  

 Generellt bekräftar resultatet att de dialektala dragen har minskat och att språket 

har närmat sig standardspråket genom att:  

 

  Torbjörn har inga dialektala ord samt färre dialektala grammatiska drag. Henning 

använder tre dialektala ord och har fler grammatiska drag.  

  De dialektala grammatiska dragen i Torbjörns dialekt har en vidare geografisk 

spridning och är av en mer allmän talspråklig karaktär. Henning använder 

grammatiskt genus och verbformer som inte är vanliga i dagens språkbruk.  

  Torbjörns uttal ligger närmare standardspråket. Även om vissa dialektala drag i 

uttalet är gemensamma hos båda informanterna förekommer fler dialektala 

uttalsvarianter hos Henning både när det gäller vokaler och konsonanter. 

  Torbjörn använder däremot fler diftonger än Henning.  

 

Jämförelsen mellan Hennings och Torbjörns språk visar på en dialektutjämning, främst i 

lexikogrammatiken, men även på en viss kontinuitet, främst i uttalet. Orsakerna till denna 

dialektutjämning kan vara många, exempelvis ökade utbildningsmöjligheter, förändring 

av samhällsstrukturen och massmedial påverkan. Sannolikt är det en samverkan mellan 

många olika faktorer. 
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5.1 Lexikogrammatik 

Studien visar på en del lexikogrammatiska skillnader mellan informanterna. I materialet 

med Henning hittades tre dialektala ord, medan det inte förekom något hos Torbjörn. De 

tre dialektala ord som Henning använder, allastens, töcka och tröet, har en ålderdomlig 

prägel och är sällsynta i dagens småländska. När de används är det av äldre personer, 

oftast boende på landsbygden. Den dialektala användningen av redig som adverb, som 

Torbjörn använder, är däremot mycket vanlig i dagens småländska och förekommer även 

i andra dialekter. Det har till och med en viss spridning i vardagligt talspråk. Resultatet 

visar alltså att dialektala ord har minskat i antal samt att de som finns kvar har en 

spridning över större områden. Materialet i den här studien är dock för litet för att man 

ska kunna dra några slutsatser men det stämmer överens med den allmänna 

uppfattningen att dialekterna har slätats ut. Utvecklingen stämmer överens med Mats 

Thelanders beskrivning av det han kallar ”regionala dialekter”, det vill säga dialekter som 

är gemensamma över ett större område, till exempel hela Norrland, på bekostnad av 

lokala dialekter som endast är gemensamma för exempelvis invånarna i en by (Thelander 

1996:172–173).  

 Även de dialektala grammatiska drag som hittats i studien visar på samma utveck-

ling. Henning uppvisar fler dialektala grammatiska drag och dessa är också mer sär-

präglade än de som uppträder hos Torbjörn. Henning böjer flera verb på sätt som inte är 

vanliga i dagens språkbruk. Han använder även grammatiskt genus som tillhör ett äldre 

språkbruk. Torbjörns dialektala grammatiska drag har en vidare geografisk spridning, 

exempelvis användningen av han som objektsform i stället för honom och användningen 

av den pronominella formen att i stället för det. Även den dialektala grammatiken tycks 

således ha slätats ut till förmån för mer allmänt vardagliga och mer utbredda variationer.  

 

5.2 Fonetik 

I de båda informanternas uttal återfinns både likheter och skillnader. Både Henning och 

Torbjörn uttalar ofta i som [e] och samma exempelord återfinns hos dem båda, [fek, fe:] 

’fick’ och [te:] ’till’. Även ordet [di:] ’de’ återkommer hos båda informanterna, där e uttalas 

som [i]. Däremot använder inte Torbjörn det ö-liknande uttal som är vanligt hos Henning 

och som berör standardspråkets o, y, e, u och å, men det förekommer betydligt fler 

diftonger i Torbjörns uttal än i Hennings. Exempelvis uttalar Torbjörn å som [ɑo], y som 
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[øy] och o som [ou]. De diftonger som förekommer i Hennings uttal är mestadels vokali-

serade[ʁ].

 Vidare är [d] och [g] två ljud som ofta försvinner i båda informanternas uttal. 

Exempelord som båda använder är [kɵnə] ’kunde’ och [alri] ’aldrig’. Både Henning och 

Torbjörn använder också genomgående tungrots-[ʁ] som ofta försvinner i slutet av ord. 

Gemensamt för de båda är också att [ʁ] i vissa fall vokaliseras, även om detta är vanligare 

i Hennings uttal, till exempel säger Henning [fɑ:ə] ’far’ och Torbjörn säger [u:tʉə] ’otur’. 

Däremot uttalar Henning [ɕ]-ljudet med ett t framför [tɕ] i ord som [tɕʉ:gə] ’tjugo’ och 

[tɕøptə] ’köpte’. Detta uttal förekommer över huvud taget inte hos Torbjörn. 

 Det finns även ett par ord som Henning uttalar på ett speciellt sätt, [hømən] ’honom’ 

och [næmə] ’närmare’, som inte förekommer hos Torbjörn, men Torbjörn lägger till ett a 

i slutet på enstaka ord, till exempel [ihu:pa] ’ihop’. 

 Det faktum att Torbjörn använder fler diftonger än Henning är en iakttagelse som 

visar att utvecklingen här gått åt motsatt håll, det vill säga att detta dialektala drag har 

ökat snarare än jämnats ut. Det finns flera möjliga anledningar till varför Henning 

använder så få diftonger. Som nämnts i 4.2.1 kan detta bero på ackommodation. Henning 

är medveten om att intervjun spelas in och kommer att sändas i radio. Det är därför 

möjligt att han försöker tala så tydligt som möjligt och därmed undviker diftonger. Synen 

på dialekter har också förändrats sedan 40-talet. Dialekterna har idag en betydligt högre 

status än de hade då. Att tala dialekt i radio på 40-talet ansågs vulgärt medan det numera 

förekommer dagligen i massmedia. Dock framträder tillräckligt många andra dialektala 

drag för att Hennings tal inte kan anses ackommoderat i någon högre grad. Det finns 

antagande om viss ackommodation även för Torbjörns tal. Han var medveten om att 

inspelningen skulle analyseras. Inspelningssituationen är dock mer familjär, vilket borde 

minska behovet av ackommodation. En annan möjlig anledning är att Henning under sin 

tid i Göteborg tränade bort sina diftonger. Detta är dock mindre troligt eftersom han kom 

dit som 19-åring och då bör ha haft ett etablerat talspråk och eftersom han behållit många 

andra dialektala drag vore det märkligt om endast diftongerna slätats ut. En mer trolig 

anledning kan vara att det skiljer i diftongbruk mellan Agunnaryd och Ljungby och 

eftersom Torbjörn flyttade till Agunnaryd i vuxen ålder har han behållit sina diftonger 

från uppväxten i Ljungby. För att belägga detta antagande krävs studier av fler 

informanter både från Agunnaryd och Ljungby. Det kan givetvis också finnas en möjlighet 

att dessa sekundära diftonger har ökat i antal och frekvens under de ca 60 år som skiljer 
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intervjuerna åt. För att säkerställa en sådan utveckling krävs dock studier av fler 

informanter även från andra dialekter där diftonger förekommer.  

 Även om informanternas uttal överensstämmer på flera punkter och Torbjörn har 

fler diftonger än Henning blir den samlade bedömningen att det dialektala uttalet har 

slätats ut. Hennings uttal skiljer sig på fler punkter från standardspråket än Torbjörns 

som ligger närmare standardspråket. Detta stämmer väl överens med det antagande 

studien utgår ifrån, det vill säga att dialekterna har närmat sig standardspråket.  

 

6 Dialektutjämning eller kontinuitet – en avslutande diskussion  

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man diskuterar resultatet av denna studie. 

Här vill jag återknyta till Einarssons resonemang om de olika lekterna. Vi börjar med att 

diskutera informanternas geolekt. De båda informanternas uppväxtmiljö skiljer sig åt. 

Henning växte upp på landet, medan Torbjörn växte upp i en småstad. Ljungby är dock en 

stad med stark lokal prägel. De flesta som bor här har släkt och vänner som bor utanför 

staden. Kontakten mellan staden och den omgivande landsbygden är därför mycket god 

och de språkliga skillnaderna är små.  

 När det gäller informanternas sociolekt bedömer jag den som i stort sett likvärdig. 

Henning växte upp under enkla förhållanden och arbetade senare som skomakare. Han 

hade troligen en mycket kort allmän skolgång men studerade till kantor i Göteborg. I sitt 

yrke som skomakare hade han också en viss kontakt med människor ur andra 

samhällsskikt. Torbjörn växte upp i ett arbetarhem. Hans far var fabriksarbetare och hans 

mor var visserligen lärare men under hans uppväxt var hon hemmafru. Torbjörn har gått 

nio år i grundskola och tre år på gymnasiet. Han har sedan dess i huvudsak arbetat på 

industri.  

 Informanternas sexolekt och etnolekt finns inte mycket att orda om. Både Henning 

och Torbjörn är ju män och kommer från samma etniska bakgrund.  

 Hänsyn måste dock tas till att informanterna har olika kronolekt. Det vill säga, det är 

relativt stor åldersskillnad mellan dem, Henning var 82 år och Torbjörn 41 år när de 

intervjuades. Att barn och ungdomars språk skiljer sig från vuxnas är nog de flesta 

medvetna om men hur mycket vuxna och äldre personers språk skiljer sig åt är svårt att 

fastställa. Einarsson skriver att många vuxna ofta använder modeord men att de också 

”går till vila i en variant av sin ursprungliga (socio)dialekt”. Han menar också att äldre 
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personer har ett lägre taltempo och att de upprepar tankegångar och argument 

(Einarsson 2004:198–199). Hur mycket detta påverkar resultatet i denna studie är svårt 

att veta.  

 Graden av ackommodation kan också skilja eftersom Henning intervjuades av en för 

honom okänd person och intervjusituationen var mer formell. Han var också medveten 

om att intervjun skulle sändas i radio. Man kan anta att detta har fått honom att anpassa 

sitt språk och närma sig standardspråket. Hur mycket är dock svårt att veta. Torbjörn 

intervjuades av mig, som han känner väl, i en mer informell situation vilket borde ha 

minskat behovet av ackommodation. En viss ackommodation kan man dock anta finns 

även i Torbjörns tal, eftersom han visste att inspelningen skulle användas i min studie. 

 Med hänsyn till ovan nämnda aspekter visar dock den här studien att det har skett 

en del förändringar i Ljungbydialekten under de senaste 60 åren. Eftersom Torbjörn 

uppvisar färre dialektala drag än Henning, både för lexikogrammatik och för fonetik, 

stämmer detta med antagandet att en dialektutjämning har skett. Eftersom vissa 

dialektala drag dock finns kvar, framförallt när det gäller uttal, tyder detta även på en viss 

kontinuitet. 

 Det finns flera tänkbara orsaker till denna förändring, till exempel ökade 

utbildningsmöjligheter, förändring av samhällsstrukturen och massmedial påverkan. 

Henning berättar i intervjun att han började lära sig skomakaryrket vid 9 års ålder, vilket 

betyder att han förmodligen inte gick så många år i skolan. Kanske gick han i skolan 

parallellt med att han lärde till skomakare men den totala skolgången kan knappast ha 

varit mer än 4–5 år. När Torbjörn gick i skolan på 70-talet var grundskolan precis som 

idag 9-årig, alltså en fördubbling av utbildningslängden. Dessutom studerade Torbjörn på 

gymnasiet vilket merparten av ungdomarna på 70-talet gjorde. Det verkar rimligt att mer 

utbildning och större tillgång till litteratur påverkar talet så att det närmar sig 

skriftspråket. Einarsson skriver att skolan delvis har bidragit till dialektutjämningen dels 

genom att öka läskunnigheten men också genom att skolan har standardsvenska som 

norm (Einarsson 2004:143–144). 

 Massmedierna har troligen också en viss påverkan på vårt språk, framförallt 

spridningen av nya ord och uttryck. Däremot är det inte säkert att de bidrar i någon större 

omfattning till dialektutjämningen. De ord och uttryck som vi fångar upp anpassar vi efter 

uttalet i vår egen dialekt. Det är inte troligt att vi börjar tala standardspråk för att man gör 

det i radio och teve. Dessutom talas det numera betydligt mer dialekt och vardagsspråk i 
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teve och radio än tidigare (Westman 1994:41–12). Eftersom den massmediala 

kommunikationen mestadels är en envägskommunikation finns heller inget behov av att 

bli förstådd exempelvis av en nyhetsuppläsare på teve. Detta behov är desto större när vi 

talar med grannar, arbetskamrater och vänner. 

 Den faktor som har bidragit mest till dialektutjämningen är förmodligen strukturför-

ändringarna i samhället. Einarsson nämner folkomflyttningar som den främsta orsaken 

till utslätandet av dialekterna (Einarsson 2004:144). Tidigare var det vanligt att man 

arbetade och levde sitt liv i den trakt man var född. I och med industrialiseringen och 

framväxten av det moderna samhället var detta inte längre möjligt. Många blev tvungna 

att flytta och bosätta sig där det fanns arbete. Man blev då också tvungen att anpassa sitt 

sätt att tala för att göra sig förstådd i den nya miljön. Även de som inte tvingades flytta 

påverkades av att släkt och vänner förändrade sitt talspråk. Enligt Thelander har denna 

anpassning av talspråket gått till så att man har bytt ut de mest lokala dragen i dialekten 

och ersatt dem med standardspråkliga drag. De mer regionala dragen i dialekten har 

däremot behållits och på så sätt har regionala dialekter bildats som är gemensamma för 

ett större område, till exempel kommun eller landskap (Thelander 1996:172–175). 

 Språkförändringar är komplicerade processer och beror oftast på en samverkan 

mellan flera olika faktorer. Jag har här endast tagit upp några av dem. Det finns många 

fler, exempelvis ny kommunikationsteknik, prestige, politiska beslut etc.  

 När det gäller ytterligare forskning vore det intressant att studera även nästa 

generations lexikogrammatik och uttal för att se om utslätningen av dialekten fortsätter. 

Det något överraskande resultatet att Torbjörn använder fler diftonger än Henning skulle 

också vara intressant att studera vidare genom att involvera fler informanter. Även 

orsakerna till dialektutjämningen är ett utmärkt ämne för vidare forskning. 
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