
 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
Svenska språket 

 
 
 
 

Andreas Larsson 
 

 
Språket i förändring 

 
En undersökning av Eskilstunaspråket 

 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng 
Lärarprogrammet 

 
 
 

Datum: 07-11-19 
Handledare: Björn Bihl 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 



Sammandrag 
 

 

Språket verkar i allmänhet gå mot ett gemensamt normspråk. Bengt Nordberg och Eva 

Sundgren har 1967 respektive 1996 undersökt den morfologiska variationen och förändringen 

i Eskilstunaspråket. Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i dessa två undersökningar 

kunna ge svar om språkets förändringsprocess år 2006. I intervjuform undersöks sju språkliga 

variabler hos åtta informanter. Slutsatsen är att språket är i förändring och att vi i sinom tid 

går mot ett gemensamt normspråk. Detta sker dock i mycket lägre takt än väntat. 

Förändringstakten i språket är specifikt för varje individuellt språkdrag, vilket ger varje 

språkdrag en egen utvecklingskurva.  
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1  Inledning 

 

 

En rimlig uppfattning är att språk i allmänhet verkar gå mot ett skriftspråkligt normspråk, ett 

s.k. skriftligt standardspråk. Bengt Nordberg påbörjade en undersökning 1967 som Eva 

Sundgren 1996 gjorde en uppföljning av. Sundgrens underrubrik till titeln på hennes 

avhandling sammanfattar både Nordberg och Sundgrens undersökningar väl: ”En 

undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk” (Sundgren 2002). 

Eva Sundgren konstaterar i stort att en förändring mot ett skriftligt standardspråk sker men i 

liten skala (Sundgren 2004 s. 183). Att undersöka ytterligare tio år av Eskilstunaspråkets 

morfologiska utveckling och förändring bör ge antingen en bekräftelse eller dementi på om 

språket har stagnerat eller ökat i utveckling i förhållande till de undersökningar som skett 

(Sundgrens och Nordbergs) rörande språkets strävan mot ett skriftligt standardspråk.  

 

 

 

1.1  Syfte 
 

 

Genom att (om än i liten skala) fortsätta den undersökning som Bengt Nordberg 1967 

påbörjade i Eskilstuna och som Eva Sundgren nästan 30 år senare tog vid, vill jag ytterligare 

tio år efter Sundgrens undersökning få mer kunskap om den morfologiska utvecklingen och 

förändringen av språket. Eva Sundgren skriver: ”Bakgrunden till min undersökning är 

kunskap om språkets variabla karaktär” (Sundgren 2004 s. 55) och likt hennes syfte med 

undersökningen är mitt densamma. Frågeställningen i min uppsats är som följer: Hur väl 

stämmer den utveckling Eva Sundgren påvisar i avhandlingen Återbesök i Eskilstuna − En 

undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk överens med den nya 

generationen ungdomar som har växt fram under tioårsperioden mellan 1996 och 2006?  
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1.2  Avgränsning 
 

 

Då Sundgrens arbete är oerhört omfattande har jag varit tvungen att avgränsa mig till att 

undersöka endast helheten i Sundgrens iakttagelser. Jag kommer utöver att titta på 

variablernas utvecklingskurvor också titta på om användningen av lokalspråk skiljer sig i 

förhållande till kön och socioekonomiska förhållanden. 
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2  Forskningsöversikt 

 

 

 

2.1  Eskilstunaspråket 1967 och 1996 

 

 

Sundgren (2004 s. 103) menar att den allmänna uppfattningen bland både lekmän och 

språkvetare verkar vara att talspråket går mot skriftspråkets standardnorm. Vid en jämförelse 

mellan Nordbergs undersökning från 1967 och Sundgrens från 1996 kan det konstateras att en 

förändring mot skriftspråkets standardnorm skett för vissa variabler men dock inte överlag 

och inte heller i den takt som allmänt förutspåtts. Sundgren skriver att hennes förväntningar 

av undersökningen var att andelen standardformer förväntades vara betydligt högre 1996 än 

1967. Istället fastställdes att ingen större användning av standardspråket skett. 

 
Tabell 1   Utfall för Nordbergs och Sundgrens variabler 1967 och 1996 (Sundgrens 2004 s. 106). 

  Resultatet i varje cell är ett procentuellt genomsnitt av informanternas standardspråklighet. Ju högre   

  procenttal desto högre andel standardspråklighet. Varje variabel (BNeutrSing, BNeutrPlur, 1DeklPlur,  

  Sup1&4, Sup2, Pret1 och Blev~Vart) kan förekomma i en språklig och en skriftlig form, exempel från  

  varje variabel finns i tabellen. En mer ingående beskrivning av varje variabel finns i kapitel 3.2.1 till   

  och med 3.2.7. 
BNeutr Sing BNeutr Plur 1Dekl Plur Sup1&4 Sup2 Pret1 Blev~Vart

(huset~huse) (husen~husena) (flickor~flicker) (dansat~dansa) (köpt~köpi) (dansade~dansa) (blev~vart)
1967 56 38 7 26 88 16 48 
1996 60 61 8 25 93 15 49  
 
För de flesta variabler har dock en liten förändring mot standardspråket skett. I Sup1&4 och 

Pret1 har om än i liten skala språket dock gått i motsatt riktning, d.v.s. tillbaka till talspråk. 

Anmärkningsvärt är att för BNeutrPlur har antal standardformer ökat med 23 procent. 
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2.1.1  Ålder 
 

 

I Sundgrens (2004 s. 115) yngsta åldersgrupp, d.v.s. 16-30 år finns en undergruppering i form 

av skolungdomar och äldre. Även Nordberg (1985 s. 26) gjorde en liknande indelning men 

skiljde på skolungdomar och förvärvsarbetande. Nordberg fann i sin undersökning att 

ungdomar använde sig av betydligt fler lokalspråksformer än förvärvsarbetarna. I tabellen 

nedan kan konstateras att det inte finns något mönster från Nordbergs slutsats i ämnet, 

nämligen att ungdomarna ville markera ”sin självständighet gentemot vuxensamhället genom 

att inte i nämnvärd utsträckning följa riksnormen” (a.a. s. 29). Det som kan konstateras är att 

variabeln Blev~Vart 1996 är den variabel som stämmer bäst överens med Nordbergs 

iakttaganden.  

 
Tabell 2  Varianternas fördelning 1967 i åldersgrupp 1 indelad i skolungdom och äldre. (Sundgrens 2004 s. 

115). 
Pret 1 Sup1&4 Blev~Vart BNeutrP BNeutrS Sup2

(dansade~dansa) (dansat~dansa) (blev~vart) (husen~husena) (huset~huse) (köpt~köpi)
Skolungdom 16 28 76 76 59 100 

Äldre 15 26 46 80 59 97  
 
 
 
2.1.2  Socioekonomisk tillhörighet  
 

SEI är en socioekonomisk indelning använd av Statistiska centralbyrån. I vilken 

socioekonomisk grupp man hamnar grundar sig på vilket yrke man har och hur lång 

utbildningstid det yrket anses kräva. Längst utbildning har SEI1, kortast har SEI4. Mer om 

social indelning finns i kapitel 3.1.1. Den sociala tillhörigheten har både 1967 och 1996 

påverkat andelen standardformer i språket. I tabell 2.3 går att avläsa att SEI 1 är den sociala 

klass som har flest standardspråkliga former, därefter SEI 2 följt av SEI 3 och SEI 4. Samma 

mönster följer genom samtliga variabler, med undantag för Sup1&4 där SEI 4 har om än 

marginellt en högre andel standardformer än SEI 3. Undantag finns även för variablerna 

Blev~Vart och Sup2 där SEI 3 och 4 visar lika värden vad gäller standardformer. Även 

Nordbergs resultat från 1967  ser ut att ha liknande tendenser, dock kan konstateras att de 

språksociala skillnaderna generellt har minskat från 1967 till 1996 (Sundgren 2004 s. 109 ff.).  
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Tabell 3  Varianternas fördelning efter socioekonomisk indelning. (Sundgrens 2004 s. 109). 

Variabler Pret 1 Sup1&4 Blev~Vart BNeutrPlur BNeutrSing Sup2
(dansade~dansa) (dansat~dansa) (blev~vart) (husen~husena) (huset~huse) (köpt~köpi)

SEI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
30 12 10 6 44 25 16 17 73 49 38 38 79 69 52 46 78 65 54 43 97 94 90 90  

 

 

 

2.1.3  Kön 
 

 

Könsskillnaderna i språket är utifrån Sundgrens resultat från 1996 jämfört med Nordbergs 

undersökning från 1967 nästintill lika. Generellt använde kvinnor både 1967 och 1996 

betydligt fler standardformer än män. Två grupper utmärker sig ändå och det är kvinnorna i 

SEI 3 och 4 som har ökat sin andel av standardformer. Likaså är det dessa grupper som 

uppvisar störst skillnad mellan män och kvinnor i användandet av standardformer. En 

förklaring till ökningen är att i Nordbergs undersökning från 1967 var kvinnorna i socialgrupp 

III inte lika påverkade av förändring och inte heller lika ifrågasättande av kvinnans roll i 

samhället. Kontakten med omvärlden var för dessa kvinnor 1967 helt enkelt sämre än vad den 

var 1996. Se tabell nedan (Sundgren 2004 s. 118). En annan förklaring ligger i vad arbete 

individen utför och huruvida det ingår i  arbetsuppgiften att producera språk. Ju mer språk 

som produceras i arbetet ju mer standardspråklig blir individen. Kvinnor har fler andel 

arbeten som medför någon form av språkutövning än männen (a.a. s. 188). 

 
Tabell 4  Könsmässig fördelning av varianterna 1967 och 1996. (Sundgren 2004 s. 118).  

Variab. Pret1 Sup1&4 Blev~Vart BNeutr Plur BNeutr Sing Sup2
(dansade dansa) (dansa~dansat) (blev~vart) (husen~husena) (huset~huse) (köpt~köpi)

Kön M K M K M K M K M K M K
1967 16 15 21 30 39 57 30 47 52 60 88 88 
1996 12 17 20 30 37 62 54 69 52 68 88 98  

 

Den genomsnittliga procenten standardformer är som sagt störst hos kvinnor men i den yngsta 

åldern, d.v.s. 16-30 år, är det totala genomsnittet samma. Det är samtidigt stor skillnad 

variablerna emellan. I SEI 1 och 4 har kvinnan större andel standardformer än männen, 

tvärtemot gäller SEI 2 och 3 då männen hade större andel standardformer. Se tabell nedan. 
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Tabell 5  Varianternas fördelning utifrån socioekonomisk indelning och kön i åldern16-30 år. (Sundgren 2004     

s. 119). 
SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4 Totalt

Ålder M K M K M K M K M KK
16-30 63 71 61 51 48 42 53 67 56 56 

67 56 44 60 56  
 

 

 

2.2  Språkets utveckling 
 

 

Förväntningarna från Sundgren var som jag nämnt andra än vad resultatet visar, hon skriver: 

”Det var ett oväntat resultat att förändringen har gått så långsamt” (Sundgren 2004 s. 108). 

Den allmänna uppfattningen är som nämnts att utvecklingen mot ett gemensamt skriftspråk 

ska gå relativt snabbt, men av Sundgrens resultat att döma har detta inte skett. 

 

 

2.2.1  Språket förändras 
 

 

Milroy (1992 s. 64) betonar det självklara nämligen att det är människan som talar och att det 

är hon som förändrar språket och det bland annat på grund av att hon flyttar från en plats till 

en annan och på det sättet för med sig språkligt inflytande över språkgränserna.  

   Labov (2006 s. 330 ff.) skriver om förändring i språket som kommer uppifrån, d.v.s. från 

överklass eller människor som anses vara högt aktade i samhället, och förändring nedifrån 

vilket innebär påverkan av faktorer som avviker från den samhälleliga normen. Sundgren 

(2004 s. 44) menar att förändringar för de variabler som tillhör undersökningen är 

prestigedrag och därför hör till Labovs förändring uppifrån.   

   Trudgill (refererad i a.a. s. 46) anser att det är rimligt att tro att TV och radio är en stor 

orsak till standardspråkets spridning. Trudgill menar dock att språkförändring sker 

geografiskt vilket innebär att förändringen utgår från en plats och sprids successivt därifrån 

längre ut.  
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2.2.2  S-kurva 
 

 

Varför inte en standardisering av språket sker snabbare än resultatet visar tror Sundgren till 

viss del kan bero på i vilket skede av förändringsprocessen språkdraget befinner sig (2004 s. 

128). Matthew Chen (refererad i a.a. s. 43) som introducerade S-kurvan i språkvetenskapen 

(se nedanstående figur) menar att i början av en språkförändring används det nya uttalet 

endast i ett fåtal ord, vilket gör att förändringen går långsamt. Sedan ökar spridningen och tar 

med sig förändringen till andra ord i ett relativt högt tempo. I slutet av processen när nya ord 

för spridning tryter bromsas spridningen upp och det går långsamt igen. Förändringstakten 

varierar då för olika språkdrag, exempelvis blir förändringen av en variabel (ett språkdrag) 

som är i början eller slutet av processen långsam. Förändringshastigheten har därför att göra 

med var i processen språkdraget befinner sig (a.a. s. 128). 

    
Figur 1  S-kurva, språklig förändring över tid (Pettersson 2005 s. 13). 
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2.2.3  Varför har det gått så långsamt? 
 

 

Sundgren (2004 s. 133) menar att den utveckling Eskilstuna som stad genomgått borde ha 

gynnat ett mer standardnära språk då två nya näringsgrenar vuxit fram inom 

administrativarbeten och serviceyrken. Dessa borde gett en ökad användning av 

standardspråket då det administrativa yrket medför läsning och serviceyrket kräver kontakt 

med andra personer borde det i det långa loppet göra att de mest lokala varianterna försvinner 

och ersätts med ett mer standardiserat språk. Detta borde rimligen leda till att förändringen 

mot standardspråk skulle accelerera, men samtidigt finns det inslag i samhällsutvecklingen 

och den socioekonomiska utvecklingen som gör att standardiseringen av språket tar lång tid.                      

 Anledningen till att språkutvecklingen går så långsamt i Eskilstuna tror Sundgren (a.a. s. 

133) bl.a. beror på ”den stagnerade befolkningsutvecklingen, den relativt låga 

medelinkomsten och den förhållandevis låga utbildningsnivån”. Genom att färre människor 

flyttar in till staden skapas färre kontakter med människor utifrån. Dålig inkomst gör att färre 

resor utanför kommunen blir av och dålig utbildning leder till mindre läsning. Sundgren 

menar också att hennes informanter ”har varit demografiskt stabila” (a.a. s.134) vilket då gör 

att de lättare håller kvar sitt lokala språk, vilket även hänger ihop med trivseln i staden. Om 

en person trivs på orten speglar det troligen av sig i användandet av lokal språkanvändning.  

 

 

 

2.3  Andra undersökningar i Eskilstuna 
 

 

Enligt Sundgren har ingen ort i Norden blivit så väl kartlagd som Eskilstuna vad gäller 

språkvanor. Bengt Nordbergs Eskilstunaundersökning på 1960-talet är en av dem, Eva 

Sundgrens uppföljning på 1990-talet en annan (Sundgren 2004 s. 30).  

    Inspelningarna för projektet Barnets språkliga identifikation (IBS) ägde rum i Eskilstuna 

1977 och är en undersökning inriktad mot barn i årskurs 1, 4 och 7. I den drar Olle 

Hammermo bland annat slutsatsen att de sociala skillnaderna mellan barnen inte är lika stor 

skillnad som hos vuxna talare samt att de barn som har föräldrar som är infödda eskilstunabor 
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använder sig i hög grad av talspråkdialekten. För sex av tretton variabler har flickorna i 

undersökningen en högre grad av standardspråk i förhållande till pojkarna, vad gäller långt ä 

har pojkarna ett mer standardenligt språk (Hammermo 1989 s. 130 ff.). 

    Eva Aniansson (1996 s. 260), även hon inom BSI-projektet, har undersökt: ”hur barn med 

skiftande bakgrund, elever i olika åldrar i den sammanhållna grundskolan, orienterar sig bland 

de normer talgemenskapen tillhandahållit”. I undersökningen är det först 16-åringarna som 

når resultat. Anianssons slutsats blir att de sociala värderingarna utvecklas tidigare än de 

språkliga (a.a. s. 268 f.). 

    Mats Thelander (refererad i Sundgren 2004 s. 31 f.) har undersökt hur personer som flyttat 

in från norra Västerbotten till Eskilstuna förändrar eller behåller sina språk. Dessutom har 

Ann-Marie Ivars (refererad i a.a. s. 31 f.) undersökt hur finlandssvenska utvandrare som 

bosatt sig i Närpes och därefter flyttat till Eskilstuna skapar sig en ny identitet. 
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3  Metod 
 

 

Som jag tidigare nämnt är denna undersökning en uppföljning av en tidigare undersökning 

gjord av Eva Sundgren 1996. Det är för att kunna jämföra undersökningarna emellan viktigt 

att ligga så nära Sundgrens tillvägagångssätt som möjligt. Sundgren (2004 s.15) definierar sin 

undersökningsmetod på följande sätt:  

 
Genom att kvantifiera (beräkna i siffervärden) språkliga data från autentiska inspelningar kan man visa 

att det finns mönster i variationen. Man korrelerar språkliga data med faktorer som språklig kontext, 

stil eller sociala kategorier, dvs. undersöker sambandet mellan språkliga data och andra faktorer   

                  

Jag har därför gått igenom Sundgrens material noggrant och där tagit fasta på hennes 

tillvägagångssätt. Allt har dock inte gått att genomföra  beroende på bland annat tidsbrist, 

men även andra orsaker som t.ex. omorganisering av folkbokföringen och skatteverkets och 

SCB:s (Statistiska centralbyrån) ovilja att lämna ut efterfrågade uppgifter.   

    För att begränsa mig har jag valt att bara undersöka 16-åringar. Dessa skulle kunna ses 

som en ny generation eskilstunabor som kan bekräfta eller dementera den språkutveckling 

som Eva Sundgren och även i viss mån Bengt Nordberg kommit fram till. Sundgren gjorde 

sina inspelningar mellan december 1995 och september 1996 och jag gjorde mina i 

november−december 2006, d.v.s. ett decennium efter Sundgren.  

 

 

 

3.1  Urval av informanter 
 

 

Likt Sundgren har jag använt mig av informanter som är från Klosters eller Fors församling i 

Eskilstuna.  Dock har de registren som Sundgren gjorde sitt urval från skickats till 

Länsarkivet i Uppsala och där belagts med 20 års sekretess. Istället utgick jag från de 

postnummer som tillhör nämnda församlingar. Genom att jag fick listor med namn, adress 

(inklusive postnummer) och telefonnummer till alla i årskurs 1 på ett gymnasium i Eskilstuna, 
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kunde jag utifrån det göra ett slumpartat urval av en del av Eskilstunas 16-åringar. 

    I undersökningen kommer denna gymnasieskola att fungera som representant för 

Eskilstuna, vilket den passar väldigt bra för då den har ett stort utbud av program som torde 

samla alla sociala klasser. På skolan finns samhällsprogrammet (i årskurs 1 läser alla 

grundkonceptet i samhällskunskap, i årskurs 2 väljer de inriktning i form av ekonomi, 

företagsekonomi eller enbart samhäll). På gymnasiet finns även idrottsprogram anpassat för 

idrottare, handelsprogrammet, IT-programmet inriktat mot data, elprogrammet, 

byggprogrammet (målare, snickare, murare) och fordonsprogrammet. Med andra ord så fattas 

i princip bara naturprogrammet och barn och fritid om man ser till de stora inriktningarna. 

     Från gymnasiets klasslistor över alla i årskurs 1 fanns 441 namn, men efter att ha sållat 

bort de elever som inte bor i Klosters eller Fors församling kunde jag komprimera antalet till 

200 elever. Utifrån dessa valde jag på måfå ut elever vilka jag på kvällstid kontaktade per 

telefon och frågade om intresse för en intervju fanns. Jag förklarade snabbt vem jag var och 

att jag var lärarstuderande som skrev C-uppsats om språkförändringar i Eskilstuna. Oftast 

frågade inte informanterna så mycket om mitt projekt, i de fall jag fick utveckla min 

förklaring var det föräldrarna som var vetgiriga.  

    Jag försäkrade mig om, i de fall de gick med på en intervju, att informanterna hade bott i 

Fors eller Klosters församling från och med att de var ett år gamla, de fick inte heller ha varit 

utflyttade från området i mer än fem år. Jag var även noggrann med att få informanternas 

föräldrars godkännande, vilket är viktigt då informanterna endast är 16 år och fortfarande 

omyndiga. Detta var dock aldrig något problem, utan problemet låg i att hitta informanter som 

var villiga att ställa upp på en intervju. Generellt kan konstateras att killar var lättare att få en 

intervju med än med tjejer. Tyvärr skedde även bortfall av informanter jag bestämt träff med, 

i vissa fall kunde vi bestämma ny tid och i vissa fall hade informanten ändrat sig och ville inte 

längre vara med. 

    Med två av informanterna fick jag hjälp av en bekant som nyligen fått anställning på 

gymnasiet. Genom att hon kände till eleverna i sin klass kunde hon tipsa mig om vilken social 

grupp de tillhörde. Detta var tacksamt då det, för att kunna fylla alla socialklasser med en man 

och en kvinna, var viktigt att finna rätt typ av informant.  
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3.1.1  Social indelning 
 

 

Sundgren (2004 s. 71) delade in de sociala grupperna efter att ha sammanfört Statistiska 

centralbyråns socioekonomiska indelning (SEI) bestående av tretton sociala grupper till fyra. 

Dessa fyra grupper har även jag använt mig av i min undersökning.  

 
 SEI 4 Yrken där det normala kravet på utbildning efter grundskola är mindre än två år: icke      

  facklärda arbetare, lägre tjänstemän 1 t.ex. kontorist, lokalvårdare, metallarbetare, vaktmästare 

 SEI 3  Yrken där det normala kravet på utbildning efter grundskola är två men ej tre år: 

  facklärda arbetare lägre tjänstemän  2, småföretagare t.ex. kock, sekreterare, snickare,       

  tandsköterska 

 SEI 2 Yrken där det normala kravet på utbildning efter grundskolan är tre men ej sex år: 

  Tjänstemän på mellannivå, medelstora företagare t.ex. banktjänsteman, ingenjör, journalist,     

   sjuksköterska 

 SEI 1 Yrken där det normala kravet på utbildning efter grundskola är minst sex år: 

  Högre tjänstemän, större företagare t.ex. bibliotekarie, civilekonom, psykolog, tandläkare 

                   

Eftersom 16-åringarna inte (i någon större utsträckning) har något arbete, baseras deras 

sociala förhållande på den av föräldrarna vars arbete kräver längst utbildning. 

 

 

 

3.2  Urval av variabler  
 

 

De variabler jag använt mig av i min undersökning är samma variabler som både Sundgren 

och Nordberg använde sig av i sina respektive undersökningar (Nordberg dock med undantag 

för en variabel). I vissa fall har det varit svårt att avgöra vilken variant som förekommit och i 

dessa fall har jag helt enkelt strukit belägget. Om informanten har stammat eller använt ordet 

med omedelbar efterföljd har jag räknat ett av beläggen.  

    Nedan går jag igenom variablerna var och en för sig och kommer mer utförligt ge en 

beskrivning för vilka kriterier vad gäller olika varianter av böjning.  
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3.2.1  Bestämd form singularis av neutrala substantiv  

− BNeutrSing (huset~huse, diket~dike) 
 

 

I BNeutrSing undersöks växlingen mellan t-form (huset) och t-lös form (huse) av neutrala 

substantiv i singularis. T-form är skriftform, -t kan dock falla i talform. Varianter av 

skriftspråkets ändelser är: -et och -t, och talspråket är -e och ∅. Belägg från undersökningen 

där -t har fallit är bl.a.: lande(t), borde(t), pakete(t), bakhuve(t). 

 

 

 

3.2.2  Bestämd form pluralis av neutrala substantiv  

− BNeutrPlur (husen~husena, barnen~barna) 
 

 

I bestämd form pluralis av neutrala substantiv växlar ändelsen mellan skriftspråket, -en 

(skriftspråk) och  talspråket -na (talspråk) eller -a (talspråk). De substantiv som har stamslut 

på vokal och i skriftform har ändelsen -ena bland neutrala substantiv i bestämd form pluralis 

är inte medtagna. Belägg från undersökningen är bl.a. barna och betygena. 

 

 

 

3.2.3  Första deklinationens substantiv i pluralis  

− 1DeklPlur (flickor~flicker) 
 

 

Ändelsen i plural i första deklinationen varierar mellan skriftformen -or och talformen -er. 

Talspråkliga belägg från undersökningen är: vecker, fråger, ruter, skiver.  
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3.2.4  Första och fjärde konjugationens verb i supinum  

− Sup1&4 (dansat~dansa, sjungit~sjungi) 
 

 

I supinumform av första och fjärde konjugationens verb återkommer bortfallet av -t i talspråk. 

I dessa två verbgrupper har endast verb där -t kan eller har fallit medtagits, exempelvis har 

gått inte ingått i undersökningen. Belägg där -t har fallit är däremot bl.a.: börja, blivi, spela, 

vari. Ändelsevarianter blir här i skriftform: -t och -it, respektive i talform: -∅ och -i. 

 

 

 

3.2.5  Andra konjugationens verb i supinum  

− Sup2 (köpt~köpi) 
 

 

Bland andra konjugationens verb i supinumform växlar uttalet mellan ändelserna                     

-t (skriftform) och -i (talform). Talspråkliga belägg från undersökningen är bl.a.: köpi(t). 

 

 

 

3.2.6  Första konjugationens verb i preteritum  

− Pret1 (dansade~dansa) 
 

 

Verb av första konjugationen i preteritumform varierar mellan ändelsen -de i skriftform till i 

talspråk bortfall av ändelsen, -∅. Funna talspråksbelägg är bl.a.: jobba, stoppa, lira, fråga. 
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3.2.7  Växlingen mellan blev och vart i preteritum  

− Blev~Vart (blev~vart) 
 

 

Växling mellan blev och vart i preteritum är den enda variabel som har en variation på 

ordnivå. Ordet vart ersätter ibland i talspråk skriftformen blev. 

 

 

 

3.3  Genomförande 
 

 

Ofta bestämde jag och informanten möte i skolans reception (med undantag för de två 

informanterna jag fick hjälp med att kontakta, vilka jag träffade och intervjuade i deras 

klassrum). Därefter ägde själva intervjun rum i gymnasiets bibliotek. Att träffa eleverna i 

skolan anser jag gjorde både informanterna och dess föräldrar trygga då det kan vara lite 

känsligt att en vilt främmande person ringer upp på kvällen och vill träffas för ett samtal. 

Innan jag började spela in samtal försökte jag snabbt bli lite bekant med informanten, ofta 

samtalade vi om hur skolan har byggts om och vilka förbättringar som har gjorts (jag har själv 

gått på gymnasiet och skolan har nyligen fått en rejäl ansiktslyftning). Syftet var att få 

informanten avslappnad för att kunna få en så spontan intervju som möjligt, vilket då bäst 

skulle fånga informantens dialekt. Som observatör menar Labov bl.a. Att ”Our goal is to 

observe the way people use language when they are not being observed” (Labov 1972 s. 61). 

Jag hoppas ha uppnått detta, informanterna har så vitt jag kan tyda varit avslappnade under 

inspelningstillfället. Fokus på själva anledningen till att vi varit där vi varit har jag försökt 

tona ner och istället riktat min uppmärksamhet till vad informanterna har talat om.  

    Jag poängterade att syftet med intervjun var att fånga deras vardagliga språk och att de 

gärna fick ”prata på” och att inget samtalsämne var fel, snarare tvärtom. I och med att jag 

berättade detta fick jag känslan av att de korta svaren och ja/nej-svaren minskade. 

Inledningsvis under intervjun ställde jag lite frågor utifrån olika ämnen (t.ex. idrott, tv, data, 

skola, framtid, drömjobb, fritidsintresse, speciell händelse, barndom) och oftast nappade 

informanten på något av de ämnen jag tog upp för diskussion. T.ex. fastnade en informant helt 
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för vilka kändisar han träffat i verkligheten och förklarade sedan in i minsta detalj hur han 

sökt upp/stött på olika kändisar. En annan berättade engagerat om sina fortsatta planer och 

avslöjade en mycket genomtänkt affärsidé (som jag fick svära på att aldrig avslöja för någon). 

    Vissa informanter var tyvärr väldigt svåra att komma i kontakt med och de samtalen blev 

ofta en kavalkad av korta svar, ibland  till och med svar med endast ja och nej. Vissa av dessa 

inspelningar har inte gått att använda i undersökningen då jag inte kunnat fånga tillräckligt 

med samtalstid för att kunna ge en bild av informantens språkanvändning. Därav har två 

informanter (E05 och E06) tagits bort från underökningen. 

    Inspelningstiden har jag försökt begränsa till ungefär 30 minuter. I de fall jag upplevt att 

samtalet inte flutit på som jag önskat har jag försökt förlänga samtalen. Som mest har jag 

spelat in 45 minuter. Inspelningslängden, exklusive de två intervjuer jag har varit tvungen att 

plockat bort, har uppgått till totalt 269 minuter.  

 

 

 

3.3.1  Inspelningsutrustning 
 

 

Vad gäller inspelningsutrustning gjorde jag ett försök att få tag på någon form av 

inspelningsmaskin på Karlstads universitets mediaavdelning. Där fanns bandspelare som efter 

att jag gjort ett ljudtest skrapade väldigt mycket. Tillslut kom jag fram till att min egen mp3-

spelare var minst lika bra i jämförelse med vad universitet hade att erbjuda. Därför görs mina 

inspelningar med en Dunlop digital audio player D-MP 5403R, vilken visade sig vara mycket 

praktisk då jag efter en intervju kunde lägga in intervjun på datorn och analysera innehållet i 

Windows Media Player. 
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3.3.2  Uträkning av andel standardformer i procent och 

talargenomsnitt 
 

 

Det 269 minuter långa inspelningsmaterialet har transkriberats vilket resulterade i cirka 4000 

ord per intervju a la åtta inspelningar vilket är cirka 32000 ord. Varje ord som faller inom 

ramen för någon av variablerna har därefter lokaliserats och dubbelkollats från inspelningen 

och sedan delats upp efter talform respektive skriftform. För att sedan räkna ut andel 

standardformer i procent har jag räknat precis som Sundgren gjorde 1996 (2002 s. 99). För att 

få fram andelen standardformer i variablerna dividerar jag antalet belägg av standardformen 

med samtliga belägg av variabeln informanten haft under intervjun och multiplicerar med 

hundra. För att räkna ut talargenomsnittet har jag räknat ut varje talares andel standardformer 

likt beräkningen ovan och sedan summerat procenttalen för de informanter som ska redovisas 

i den aktuella gruppen och därefter dividerat summan med totala antalet informanter. 

    

 

 

3.4  Metodkritik 
 

 

Till skillnad från Sundgrens 45 minutersintervjuer varade mina i cirka 30 minuter. Därav 

tappade jag 15 minuter i undersökningstid vid varje intervjutillfälle. Sundgren intervjuade 

minst två informanter i varje kategori. Jag har endast en informant per kategori (se avsnitt 4.1 

Informantindelning). Begränsningen av min undersökning leder till att tillförlitligheten och ett 

eventuellt missvisande av resultatet ökar i jämförelse med Sundgrens undersökning, då hon 

genom större informanturval och längre intervjuer får mer material att undersöka och 

därigenom kan lägga en mer tillförlitlig grund till sina iakttagelser. P.g.a. relativt litet 

undersökningsmaterial har vissa variabler få belägg. I resultatet kommer därför antal belägg 

för varje socioekonomisk grupp, kön och variabel redogöras, vilket gör det möjligt att läsa 

resultatet kritiskt utifrån storleken på undersökningsmaterialet.  

    I urvalet av informanter var jag, som jag tidigare nämnt, tvungen att finna samtliga sociala 

grupper och även ha båda könen representerade. Därför var jag på slutet tvungen att tacka nej 
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till informanter som redan var representerade i undersökningen. Ett rent slumpmässigt urval 

har därför inte gjorts utan en viss del av informanterna är medvetet valda (då jag kunnat 

förutspå eller innan fått reda på deras sociala tillhörighet).  

    Det kan även finnas en viss missvisning i resultatet i att jämföra 16 åringar 2006 med 16-

30-åringar 1967 och 1996. Anledningen till att undersöka endast 16-åringar är att få så stor 

åldersmässig skillnad undersökningarna emellan som möjligt. 
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4  Resultat 
 

 

Utifrån undersökningen kommer resultaten redovisas enskilt samt jämföras med tidigare 

undersökningar gjorda av Bengt Nordberg (1967) och Eva Sundgren (1996). 

 

 

 

4.1  Informantindelning 
 

 

En indelning av informanterna efter Statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning 

(SEI) ger en man och en kvinna inom varje socioekonomisk grupp.  

 
Tabell 6  Socioekonomisk indelning av informanter. 

SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4
M K M K M K M K

E02 E10 E01 E06 E07 E03 E08 E09  

 

 

 

4.2  Fördelning av belägg 
 

 

BNeutrSing (huset~huse, diket~dike), 1DeklPlur (flickor~flicker), Sup1&4 (dansat~dansa, 

sjungit~sjungi) och Pret1 (dansade~dansa) är de variabler med flest belägg. För variablerna 

BNeutrPlur (husen~husena, barnen~barna), Sup2 (köpt~köpi) och Blev~Vart är beläggen 

färre. Män har för flertalet variabler fler belägg än kvinnorna. Det är endast i Pret1 

(dansade~dansa) och Blev~Vart som kvinnorna står för flertalet av beläggen. I fråga om 

socioekonomisk indelning har kvinnorna i SEI 1 och SEI 2 fler belägg än männen. I SEI 3 och 

SEI 4 har männen flest belägg. Sammanräknat SEI och variabler har männen totalt fler belägg 

än kvinnorna. 
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Tabell 7  Antal belägg uppdelat på variabel och socioekonomisk indelning samt en sammanräkning. 
  Vissa variabler saknar belägg vilket är markerat med: --. 

SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4 Totalt
M K M K M K M K M K

BNeutrSing (huset~huse) 25 20 11 13 19 11 16 9 71 53 
BNeutrPlur (husen~husena) 6 2 -- 1 3 1 2 1 11 5 
1DeklPlur (flickor~flicker) 12 11 2 15 26 8 13 -- 53 34 
Sup1&4 (dansat~dansa) 19 19 9 10 24 24 17 13 69 66 
Sup2 (köpt~köpi) 7 4 -- 5 5 -- 6 3 22 12 
Pret1 (dansade~dansa) 20 40 11 25 20 12 21 10 72 87 
Blev~Vart (blev~vart) 2 8 1 6 1 5 1 3 5 22 
Totalt 92 104 34 75 100 61 77 39 303 279 
Totalt 582 582  

 

 

 

4.3  Resultat av undersökning 
 

 

I BNeutrSing (huset~huse, diket~dike) finns den största skillnaden mellan män och kvinnor i 

SEI 2 och SEI 4. Endast i SEI 3 har männen fler antal standarformer än kvinnorna. 

BNeutrPlur (husen~husena, barnen~barna) har överlag hög andel standardformer. Endast 

männen i SEI 4 avviker. I SEI 2 saknas belägg helt. Nämnvärt är den låga andel av belägg för 

variabeln. Se antal belägg avsnitt 4.2. 1DelkPlur (flickor~flicker) har i SEI 1 och SEI 2 flest 

antal standardformer hos kvinnorna. I SEI 3 har männen flest. I SEI 4 har männen noll 

procent standardformer, hos kvinnorna finns inga belägg. I Sup1&4 (dansat~dansa, 

sjungit~sjungi) har kvinnorna rakt igenom socialgrupperna flest andel standardformer. 

Närmast varandra ligger män och kvinnor i SEI 4. Sup 2 (köpt~köpi) har för män i SEI 2 och 

kvinnor i SEI 3 inga belägg. I SEI 1 och SEI 4 har kvinnorna betydligt högre andel 

standardformer än män. Pret1 (dansade~dansa) har överlag låg andel standardformer. 

Kvinnorna har i samtliga socioekonomiska grupper högre andel standardformer. I variabeln 

Blev~Vart har män i samtliga socialgrupper förutom SEI 4 100 procent standardformer. 

Kvinnorna ligger generellt lägre med undantag för SEI 4 där kvinnorna har samtliga belägg i 

standardform. 
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Tabell 8  Standardformer i % uppdelat på variabler, kön och socioekonomisk indelning. 

SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4
M K M K M K M K

BNeutrSing (huset~huse) 68 69 18 50 74 64 63 89 
BNeutrPlur (husen~husena) 100 100 -- 100 100 100 50 100 
1DeklPlur (flickor~flicker) 17 27 0 64 58 0 0 --
Sup1&4 (dansat~dansa) 63 80 0 32 38 67 47 54 
Sup2 (köpt~köpi) 57 100 -- 50 80 -- 50 100 
Pret1 (dansade~dansa) 0 40 9 68 10 17 0 60 
Blev~Vart (blev~vart) 100 50 100 13 100 60 0 100  

 

I BNeutrSing (huset~huse, diket~dike), sett endast till socioekonomisk indelning, är 

fördelningen jämn i SEI-grupperna 1, 3 och 4. Lägst andel standardformer har SEI 2. I 

BNeutrPlur (husen~husena, barnen~barna) har samtliga socioekonomiska grupper, förutom 

SEI 4, endast standardformer. 1DeklPlur (flickor~flicker) har överlag låg andel 

standardformer. SEI 1, SEI 2 och SEI 3 har snarlik fördelning. SEI 4 avviker med noll andelar 

standardformer. SEI 4 saknar dock belägg från en informant. Sup1&4 (dansat~dansa, 

sjungit~sjungi) har högst andel standardformer i SEI 1, lägst i SEI 2. SEI 3 och SEI 4 ligger 

båda kring 50 procent. I Sup2 (köpt~köpi) saknar SEI 2 och SEI 3 var sina informanter med 

belägg. Högst andel standardformer finns i Sup2 (köpt~köpi) hos SEI 1, SEI 3 och SEI 4. 

Pret1 (dansade~dansa) har relativt jämn fördelning av standardformer, SEI 2 har dock högst 

andel och SEI 3 lägst. Blev~Vart har en jämn fördelning, möjligtvis finns en liten skillnad då 

SEI 1 och SEI 3 ligger något högre än SEI 2 och SEI 4. 

 
Tabell 9  Standardformer i % uppdelat på variabler och socioekonomisk indelning. 

  Varje variabler som saknat belägg har i sammanställningen markerats med en: *. 

SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4
BNeutrSing (huset~huse) 69 34 69 76 
BNeutrPlur (husen~husena) 100 100* 100 75 
1DeklPlur (flickor~flicker) 22 32 29 0*
Sup1&4 (dansat~dansa) 72 16 53 51 
Sup2 (köpt~köpi) 78 50* 80* 75 
Pret1 (dansade~dansa) 20 39 14 30 
Blev~Vart (blev~vart) 75 57 80 50  
 

Standardformer för variablerna BNeutrSing (huset~huse, diket~dike), BNeutrPlur 

(husen~husena, barnen~barna), 1DeklPlur (flickor~flicker), Sup1&4 (dansat~dansa, 

sjungit~sjungi) och Sup 2 (köpt~köpi) har, även om kvinnorna har en högre andel, relativt 

jämn fördelning av standardformer mellan könen. I Pret1 (dansade~dansa) har kvinnorna 

betydligt högre andel standardformer än männen. I Blev~Vart har män den största andelen 
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standardformer.  

    Den största totala andelen standardformer bland variablerna, oavsett kön, har utan tvekan 

BNeutrPlur (husen~husena, barnen~barna). Därefter följer variablerna BNeutrSing 

(huset~huse, diket~dike), Sup1&4 (dansat~dansa, sjungit~sjungi), Sup2 (köpt~köpi) och 

Blev~Vart, vilka samtliga har en jämn fördelning sinsemellan. Lägst andel standardformer har 

1DeklPlur (flickor~flicker) och Pret1 (dansade~dansa) med 24 respektive 26 procent. 
 

Tabell 10  Standardformer i %, uppdelat i kön och variabler. 

M K Tota
BNeutrSing (huset~huse) 56 68 62 
BNeutrPlur (husen~husena) 83* 100 93*
1DeklPlur (flickor~flicker) 19 30* 24*
Sup1&4 (dansat~dansa) 37 58 48 
Sup2 (köpt~köpi) 62* 83* 71**
Pret1 (dansade~dansa) 5 46 26 
Blev~Vart (blev~vart) 75 56 65 

lt

 
 

 

 

4.4  Jämförelse mellan 1967, 1996 och 2006 
 

 

I en jämförelse mellan undersökningar gjorda 1967 (undersökningsålder mellan 16 och 30 år), 

1996 (undersökningsålder mellan 16 och 30 år) och 2006 (undersökningsålder 16 år) visar 

BNeutrSing (huset~huse, diket~dike) en tidsmässig ökning av antalet standardformer. 

Utvecklingshastigheten har mellan 1996 och 2006 dock stagnerat en aning. BNeutrPlur 

(husen~husena, barnen~barna) har även den en stigande utvecklingskurva. I 1DeklPlur 

(flickor~flicker) saknas uppgifter från 1967 och 1996, vilket omöjliggör en bedömning. 

Sup1&4 (dansat~dansa, sjungit~sjungi) har en utvecklingskurva som mellan 1967 och 1996 

inte stiger speciellt mycket. Mellan 1996 och 2006 har dock antalet standardformer ökat 

markant. Sup2 (köpt~köpi) har mellan 1967 och 1996 en svag uppgång i utvecklingen. 2006 

års resultat visar sedan på en kraftig nedgång i antal standardformer. För variabeln saknade 

två informanter från undersökningen 2006 helt belägg. Pret1 (dansade~dansa) hade 1967 och 

1996 samma andel standardformer. 2006 hade andelen standardformer ökat från 16 till 26 

procent. Variabeln Blev~Vart hade mellan 1967 och 1996 en nedgång av antalet 

standardformer, mellan 1996 och 2006 har antalet ökat. 
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Tabell 11  Jämförelse mellan 1967 (16-30 år), 1996 (16-30 år) och 2006 (16 år) utifrån standardformer i % 

uppdelat på variabler. (Observera att Sundgren låtit 1DeklPlur utgå p.g.a. för få belägg.) 

1967(16-30) 1996(16-30) 2006(16 år)2006(16 år)
BNeutrSing (huset~huse) 40 61 62 
BNeutrPlur (husen~husena) 54 81 93*93*
1DeklPlur (flickor~flicker) -- -- 24*24*
Sup1&4 (dansat~dansa) 22 28 48 
Sup2 (köpt~köpi) 91 98 71**71**
Pret1 (dansade~dansa) 16 16 26 
Blev~Vart (blev~vart) 76 56 65  

 

Utvecklingskurvan för skolungdomar från 1996 jämfört med 16-åringar 2006 har bland 

variablerna BNeutrSing (huset~huse, diket~dike), BNeutrPlur (husen~husena, barnen~barna), 

Sup1&4 (dansat~dansa, sjungit~sjungi) och Pret1 (dansade~dansa) haft en uppåtgående trend 

vad gäller andelen standardformer. För 1DeklPlur (flickor~flicker) saknas 

undersökningsmaterial från 1996. I Sup2 (köpt~köpi) har andelen standardformer sjunkit 

kraftigt. För två av informanterna från undersökningen 2006 saknas dock helt belägg för 

variabeln. Blev~Vart har från 1996 till 2006 sjunkit i andel standardformer.  

 
Tabell 12  Jämförelse mellan skolungdomar 1996 och 16-åringar 2006 utifrån standardformer i % uppdelat på 

variabler. 

1996(s.ung.) 2006(16 år)
BNeutrSing (huset~huse) 59 62 
BNeutrPlur (husen~husena) 76 93*
1DeklPlur (flickor~flicker) -- 24*
Sup1&4 (dansat~dansa) 28 48 
Sup2 (köpt~köpi) 100 71**
Pret1 (dansade~dansa) 16 26 
Blev~Vart (blev~vart) 76 65  

 

I en socioekonomisk uppdelning har 16-30-åringar från 1996 i SEI 1 färre andel 

standardformer än 16-åringar från 2006. Samma sak gäller även i SEI 2 och SEI 4. I SEI 3 har 

andelen standardformer sjunkit från 1996 till 2006. Totalt sett har andelen standardformer 

mellan åren 1996 och 2006 ökat, om än marginellt. 
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Tabell 13  Jämförelse mellan 2006 (16 år) och 1996 (16-30 år), utifrån standardformer i % uppdelat på 

socioekonomisk indelning. 

SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4 TotaltTotalt
2006, 16 år 62 42** 59* 55* 53****53****
1996, 16-30 år 67 56 44 60 56  
 

Efter en jämförelse mellan 16-åringar 2006 och 16- till 30-åringar 1996 uppdelat på kön och 

socioekonomisk indelning kan man se att männen i SEI 1, SEI 2 och SEI 4 har färre andel 

standardformer år 2006 än år 1996. Män och kvinnor i SEI 3 och kvinnor i SEI 2 och SEI 4 

har högre andel standardformer 2006 än 1996. Kvinnor i SEI 2 har dock större andel 

standardformer 2006 än 1996. Totalt sett har män 2006 färre andel standardformer än 1996. 

För kvinnorna gäller det motsatta, nämligen större andel standardformer 2006 än 1996. 
 

Tabell 14  Jämförelse mellan 2006 (16 år) och 1996 (16-30 år) utifrån standardformer i % uppdelat på kön och 

socioekonomisk indelning. 

SEI 1 SEI 2 SEI 3 SEI 4 Totalt
M K M K M K M K M K

2006, 16 år 57 67 25** 54 62 51* 29 84* 46** 63**
1996, 16-30 år 63 71 61 51 48 42 53 67 56 56  
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5  Diskussion 

 

 

Utifrån resultatet går att konstatera att språkets utveckling går mot en gemensam 

skriftspråkform men det i långsam takt. Totalt sett har andelen standardformer inte förändrats 

nämnvärt på tio år. Den har till och med sjunkit med två procentenheter. Kvinnorna har dock 

över en tioårsperiod ökat sin andel standardformer medan männen har minskat sin andel.  

 

 

 

5.1  Förändringshastighet 
 

 

Av S-kurvan går det att utläsa varje variabels förändringsprocess och från det resultatet går 

det att utläsa att BNeutrSing inte har förändrats nämnvärt. Det verkar som om 

standardiseringen har stannat upp vilket kan sammankopplas med Sundgrens teori om att t-

formen inte kommer att bli dominerande. BNeutrPlur hade mellan åren 1967 och 1996 en 

snabb förändringsprocess vilken 2006 tycks ha planat ut, vilket stämmer väl överens med den 

utvecklingskurva som standardiseringen har. I 1DeklPlur,  Pret1 och Sup1&4 skedde ingen 

större förändring i språket och Sundgren antog att variablerna var i början av S-kurvan. 2006 

syns att inte minst Pret1 och Sup1&4 har ökat sin förändringsprocess och rimligen torde 

1DeklPlur kunna öka sin förändringsprocess ytterligare då den fortfarande troligen endast är i 

början av sin förändringsprocess. Blev~Vart är en variabel vars kurva mellan 1967 och 1996 

sjunkit, men 2006 visar kurvan återigen en förändring mot standardspråket. Sup2 verkar av 

resultatet från 1967 och 1996 att döma vara en variabel som var i slutet av sin 

utvecklingskurva. Resultatet från 2006 visar dock på en tillbakagång mot lokalspråk men 

innan några slutsatser dras kan det konstateras att beläggen för Sup2 i undersökningen är få, 

två informanter saknade också helt belägg för variabeln. 
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5.2  Kön 
 

 

Sundgren menar att män generellt sett talar mer lokalspråk än kvinnor bortsett från tonåringar. 

1996 visar hennes resultat i yngsta åldersgruppen på lika andel procent standardformer män 

och kvinnor emellan. 2006 visar resultatet på en ökning av kvinnors respektive en minskning 

av mäns användande av standardformer. Den könsliga skillnaden som fanns i högre åldrar i 

Sundgrens undersökning har nu klättrat ned till tonåringar. Sundgren menar att en del i 

förklaringen till varför kvinnor använder mer standardformer än män har att göra med det 

yrke de arbetar med. 1996 har skolungdomar, man som kvinna, lika stor andel 

standardformer. 2006 har det blivit ett gap mellan män och kvinnor vad gäller användningen 

av standardformer. Resultatet 2006 kan inte förklaras likt Sundgren gör då 16-åringar inte har 

något arbete.  Däremot skulle det rimligen kunna ha samband med vilket ämne eleven lägger 

ned mycket tid på, kvinnor är mer läsmotiverade än män, men det är endast antaganden och 

en slutsats går inte att dra. 

 

 

 

5.3  Socioekonomiskt indelning 
 

 

I resultatet går det att se att SEI 1 överlag har flest andel standardformer därefter följer SEI 2-

4. Detta bekräftar återigen att det precis som i Sundgrens undersökning 1996 är förändring 

uppifrån som är orsaken till språkförändringen. Språkförändringen tar fart i det högsta 

socioekonomiska skiktet (SEI 1) och sprider sig till därifrån neråt i hierarkin. 
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5.4  Avslutande diskussion 

 

 

Denna undersökning har gett en bekräftelse på Sundgrens iakttagelser från 1996, nämligen att 

språket är i förändring men att förändringen sker sakta. Undersökningen visar också att varje 

variabel har sin egen förändringshastighet och förändringsutveckling. Könsmässigt verkar 

kvinnorna vara de som snabbast tar till sig språkförändringar. Anledningen kan ha att göra 

med livsstilen. Mycket kontakt med språket i vardagen gör att förändringshastigheten ökar. 

Undersökningen visar också att förändringen i språket sker uppifrån och vandrar nedåt i 

samhällshierarkin. 
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