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Abstract  

That the dialects are gradually fading out is today a fact. There are many reasons why, but the 

fact that we are travelling more is of significant role together with the fast technical 

developments. For example: when TV and radio became normal property of a household, and 

people in Sweden were expected to change their language to a more standardized vocabulary 

and pronunciation. This study examines the individual attitudes towards their inherited dialect 

as well as how and when the dialect is being used in the small community of Norsjö, 

Västerbotten. The dialect is very distinctive from standard Swedish and therefore hard for any 

outsider to understand when spoken. The study was conducted through a phenomenographic 

research method and included 4 interviewees with the requested origin, but from different 

generations. The results differed to some extent, but what the interviewees showed to have in 

common was that they all, in a variated degree, were proud of their linguistic heritage and that 

the dialect is normally spoken by the oldest generation. The spoken dialect is also normally 

only used when speaking to the older generation, not the younger generation. Therefore the 

young people of the community of Norsjö today does not inherit the linguistic abilities that 

their ancestors possesses.  
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1.Inledning  
 

– Åsse faita bårtte faara a eh... wamfaita, allt! Jaa, uti pannkakern a... skar 

dit da na fait bortur faar... faarfaita denna uti bLodegen a, a, a gredde, å he wart riktet, 

he wart riktet gått, men då ska man int ha mjöLka, då ska man ha vattne. För att bLon 

dänna stengen ju s att e paass int a ha mjöLka åsse bLon, utan då ska man ha vattne. I 

bruka... sen i for re dell själv, se bruke i... heller da he dit e aegg uti vattne, åsse bLon. 

Då wart hon myttje mera... å goare pannkakurn. (Edlund. 2005:55)  

 

Ovanstående är ett textutdrag på bondsk dialekt. Den beskriver hur man tillreder maträtter 

efter djurslakt, allt skulle tas tillvara på och i detta specifika fall var det blodpannkaka på 

menyn.  

Som barn exponerades jag dagligen för den västerbottniska bondskan, (närmare bestämt 

kallas denna specifika dialekt för ”norsjömålet”), både i hemmet och utanför. Norsjömålet 

talades framförallt då av mina mor- och farföräldrar men också min mamma och pappa, till en 

viss utsträckning. Hur och när målet användes tycktes bero på omgivningen. Exempelvis lärde 

jag mig ganska snabbt vem som ringde när jag hörde mina föräldrar prata i telefonen. Ringde 

mormor pratade mamma något i stil med ”jå, i jer nalta all å hongru´, men he val no deil se”. 

Men om en lärare från skolan ringde försvann allt vad bondskan hette och talet blev utslätat 

och ofärgat.   

Nu, bara två generationer senare upplevs kunskapen om bondskan i princip obefintlig. I 

skolan förväntades vi prata och skriva med utgångspunkt i det svenska standardspråket och 

fick egentligen inga färdigheter eller kunskaper för att föra bondskan vidare. Då Norsjömålet 

upplevs ha tydliga språkliga och grammatiska skillnader från svenska standardspråket kunde 

detta ibland som hos tvåspråkiga individer leda till svårigheter att skilja på vad som tillhörde 

dialektens ramar och vad som tillhörde svenska standardspråket. Idag vet vi att lgy11 

framhåller att eleverna ska lära sig om språkförhållandena i Norden samt ”attityder till olika 

former av språklig variation” (s.3) men att det troligen sällan innefattar lokal språkvariation.  

Inspirationen och intresset till följande uppsats har växt fram under lång tid. 2011 

flyttade jag från det lilla samhället Norsjö i Västerbotten till en något större ort i Närke. 

Olikheterna i dialekterna blev som mest påtagliga när insikten om att dialekter inte bara 

skiljer sig åt i uttal och språkmelodi, utan också uppvisar skillnader i både ord, grammatik och 

semantik. ”att vara lämmen” (att ha träningsvärk) var exempelvis inte språkligt användbart i 

detta område, inte heller att ”vara övervänt” (när man otåligt väntar på något). I och med det 
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blev stoltheten till min ärvda dialekt naggad i kanten och ersattes med en utjämnad accent för 

att passa in. Därav kommer följande uppsats att handla om attityder till den lokala dialekten 

kallad ”Norsjömålet”. Dialektens geografiska område begränsas till Västerbotten och går även 

under beteckningen ”bondska”.  

Att dialekten sakta utjämnas konstateras av Anna Westerberg (2002). Hon har studerat 

Norsjömålet bland respondenter i flera åldersgrupper och att dialekten bland de yngre talarna 

har antagit en mer standardiserat uttryck är ingen överraskning. Hon menar dock att 

norsjömålet står starkt kvar hos de som faktiskt utövar det men att vi lever i en föränderlig tid 

vad gäller språkutövandet. Och de som utövar bondskan är en generation som kommer 

försvinna (s.159).  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka användning av bondskan och individuella attityder 

till densamma med huvudsaklig utgångspunkt i ”norsjömålet”.  

 

Detta ska göras genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vad finns det för likheter och skillnader i attityden i de olika generationerna till den 

lokala Västerbottniska dialekten Norsjömålet?  

 

2. Hur och när anser dessa individer att bondskan används?  
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2. Bakgrund  

 

2.1 Läroplanen 

En orsak till dialektdöd och utjämning ligger i hos skolan. Edlund(2005:4) beskriver att man 

förväntades tala standardsvenska i skolan och att dialekterna därav började jämnas ut. En 

förutsättning för att återgå till att bevara dialekter är att skolan tar sitt ansvar i frågan. I det 

centrala innehållet för ämnet Svenska finns krav om att eleverna ska lära sig om språklig 

variation.  

I kursplanen för gymnasieskolan 2011 i ämnet svenska står följande: 

 

Ämnets syfte 

”Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger 

samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. 

Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt 

språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.” (s.2) 

 

I svenska 2 

”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter.”(s.6) 

 

I svenska 3 

”Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. 

Språkförändring.”(s.9) 

 

Ovanstående citat visar att det finns en implicerad vilja och ett krav i varierande grad från 

skolverket att bevara de dialekter som finns. 

 

3.Teori och Metod  
 

3.1 Teori 
 

För att skapa förståelse om olika typer av uppfattning krävs att man kan se olika tendenser 

genom olika perspektiv och då syftet med denna studie är att studera attityder till dialekt och 

hur den uppkommit, redogör följande del för studiens teoretiska anknytning. Peter L. Bergers 
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och Thomas Luckman (1966:16-17) redogör för det socialkonstruktivistiska perspektiv som 

avser att förklara människor i socialt samspel samt hur den verklighet de uppfattar har formats 

i samspel med andra människor. Genom detta perspektiv kan man se hur olika typer av 

fenomen är resultatet av social interaktion och att den slutligen formats till en kollektiv 

verklighet. För denna studie blir det viktigt att ta utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv som 

avser att avläsa olika typer av sociala faktorer som påverkar eller har påverkat bland annat 

uppfattningar och fördomar som påverkar dialekttalarnas uppfattningar och attityd till sin 

dialekt.  

 

3.2 Metod  

För att adressera attityder gällande den bondska dialekten och dess utjämning valdes en 

fenomenografisk analysmetod på ett antal personer som är infödda med dialekten. Meningen 

med den fenomenografiska analysen är att undersöka företeelser och uppfattningar inom den 

bondska dialekten som har olika innebörd för olika människor. Fenomenografi innebär att 

man försöker förstå människors tänkande, kunskap, erfarenhet och attityd till ett visst 

fenomen. Ansatsen används inte för att begripa hur saker är, utan hur saker uppfattas ur ett 

mänskligt perspektiv (Dahlgren & Johansson 2019:179-180). Den fenomenografiska ansatsen 

är en induktiv ansats vilket innebär att man använder sig av flera enskilda fall som 

utgångspunkt för att sedan göra en slutsats av de resultat man får fram, till skillnad från den 

deduktiva forskningsinriktningen som utgår från en hypotes som testas i flera enskilda fall för 

att se om hypotesen är korrekt eller inte (Dahlgren & Johansson 2019:24). 

 Den fenomenografiska ansatsen går inom området kvalitativ analys och 

kännetecknas genom att forskaren befinner sig i en social grupp eller verksamhet för att 

undersöka exempelvis grupper eller individers uppfattningar inom ett område eller fenomen 

inom olika sociala verksamheter. Det finns flera typer av kvalitativ forskning, däribland 

intervjun eller fältstudien för att bara nämna några (Fejes & Thornberg 2019:19). Den 

kvalitativa forskningen har, till skillnad från den kvantitativa forskningen, en ambition att 

förstå människans handlande och tänkande. I kontrast till den kvalitativa metoden står den 

kvantitativa forskningsinriktningen. Den utgår från att finna strukturer eller statistik inom ett 

givet område och innefattar inte människans tänkande i samma grad. Den kvantitativa 

forskningen görs ofta med hjälp av enkätsvar och omfattar en större grupp individer än den 

kvalitativa som bara riktar in sig på några enskilda fall (Bell 2014:7-8). 
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För att göra en fenomenografisk intervju bör man enligt Dahlgren & Johansson 

(2019) göra en halvstrukturerad tematisk intervju, vilket innebär att man inte formulerar ett 

klassiskt frågeformulär utan använder sig av en temaliknande intervjuguide. Det vill säga att 

man som intervjuare inte bryr sig om att ställa några frågor i en viss ordning utan låter 

informanten i fråga prata om fenomenet och att man som intervjuare försöker få fram så 

mycket information som möjligt inom det givna temat. Förhoppningen är att skapa ett klimat 

där informanten med bekvämlighet talar så mycket som möjligt och intervjuaren bara ställer 

följdfrågor, alternativt använder sig av ”probing”. Probing är ett sätt att få informanten att 

utveckla sitt svar så detaljerat som möjligt och kan ske på olika sätt. I vissa fall kan 

intervjuaren bara ställa frågor i stil med ”hur menar du då?” eller ”kan du utveckla?” men det 

kan även räcka med ”mm” eller ”okej” och dra ut på tiden för att ge informanten utrymme att 

reflektera och tänka över sitt svar. (s.182-183). Intervjuerna strukturerades enligt 

fenomenografiska riktlinjer genom att behandla teman där informanterna fick fritt spelrum att 

utveckla sina tankar och erfarenheter. Intervjuerna strukturerades inte i samma ordning som 

frågorna/temana skrevs, då förhoppningen var att göra dem så bekväma och samtalsvänliga 

som möjligt där jag som intervjuare bara introducerade temat och lät informanten tala fritt. 

För att efterlikna den fenomenografiska intervjustrukturen använde jag mig emellanåt av 

”probing” för att tömma ut mer information av informanterna genom att ta pauser och låta 

dem  tänka efter eller be dem utveckla svaren. Resultatet av min ”probing” varierade 

beroende på vilken informant jag intervjuade.  

Två av intervjuerna genomfördes öga mot öga i en lugn samtalsmiljö med 

förhoppning om att göra informanten så bekväm som möjligt. Samtalet spelades in med hjälp 

av röstmemofunktionen på telefonen. Då avståndet mellan Norsjö och Örebro är stort så 

genomfördes två av intervjuerna på messengerappens uppringningsfunktion. Detta för att 

fortfarande kunna använda telefonens inspelningsfunktion. Tyvärr var det svårare att få till en 

bekväm samtalsmiljö för informanterna i telefonsamtalen men trots det kändes intervjuerna 

avspända och naturliga. 

För att analysera material enligt Dahlgren och Johanssons (2019) modell bör man 

följa 7-stegsmetoden. Det första steget i analysen är att bekanta sig med materialet till dess 

man upplever att man känner till materialet väl. I steg två uppmanas man välja ut passager i 

intervjuerna som är signifikanta för att besvara forskningens frågor. Helst ska passagerna som 

väljs ut representera en stor del av dialogen och i slutskedet ligga till grund för jämförelse. I 

det tredje steget sker jämförelser mellan de utvalda passagerna där forskaren analyserar 

likheter och skillnader sinsemellan. När likheter och skillnader sorterats gäller det i det fjärde 
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steget att relatera och gruppera dem efter varandra. I det femte steget gäller det för forskaren 

att kategorisera likheter och skillnader och bestämma gränser för var likheter kontra skillnader 

går. I det sjätte steget namnges kategorierna, detta för att essensen ofta träder fram i detta 

skede. Det slutliga skedet kallas också det kontrastiva. Här granskas alla passager för att se 

om de kan omfördelas i kategorierna, alternativt passa in i fler kategorier (s.184-188). 

Då frågeställningarna framförallt belyser vilka likheter och skillnader som finns i 

attityd till den bondska dialekten har analysen fokuserat till den största delen på likheter och 

skillnader mellan de olika informanternas uppfattningar, samt orsaker till dessa. Analysdelen 

har kategoriserats genom de teman och ämnen det funnits intresse för och givetvis de som kan 

besvara frågeställningarna.  

För att analysera datan lyssnades materialet ett flertal gånger för att bekantas med 

det. Materialet har sedan kodats med olika angivelser för att kategorisera informantens svar i 

det kategoriseringssystem som rekommenderas av Dahlgren och Johansson (2019:184-188). 

Utifrån de kodningar som gjordes transkriberades passager som ansågs viktiga för analysen. 

Slutligen sammanställdes de olika temana i en jämförelse mellan de olika informanternas 

svar. Analysen i resultatdelen genomfördes i största mån enligt Dahlgren & Johanssons 

(2019:184-188) analysmodell som presenterades i stycket om metod. 

 

4. Material  

För denna studie genomfördes fyra halvstrukturerade intervjuer. Förhoppningen var att 

genomföra två intervjuer med personer från 70 år och uppåt samt två intervjuer med 

skolungdomar. Tyvärr fick jag ett sent återbud från en av informanterna och tvingades hitta en 

ny. Slutligen återfanns en passande person som dock inte hade den efterfrågade åldern men de 

övriga kriterierna stämde in och intervjun genomfördes.  

För att hitta informanter med relevant kunskap och härkomst gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Detta för att fånga upp personer med ett känt ursprung. Kriterierna för att 

passa in på studie var primärt att deltagaren i fråga skulle vara född och uppvuxen i Norsjö, 

dessutom skulle personen ha far- och morföräldrar som härstammar från området. 

Åldersvariationen för studien motiveras genom att de i varierande utsträckning har exponerats 

för bondsk dialekt i hemmet och utanför. 
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4.2 Intervjuernas teman 

Eftersom Dahlgren & Johansson (2019) rekommenderar att intervjuerna genomförs med hjälp 

av teman och inte frågor har jag inte valt att fokusera på att formulera frågor som ställs i en 

särskild ordning utan enbart valt att tematisera intervjun enligt följande struktur  

Teman  

1. Personligt arv  

2. Individuell uppfattning om egen kunskap  

3. Attityd till undervisning i bondska 

4 .Utjämningen av dialekten  

5. Skamkänslor 

 

4.3 Etiska överväganden 

För den här typen av studie är det enligt Hemerén (2016) en förutsättning att uppgifter och 

informanter anonymiseras genom att exempelvis personuppgifter och andra identitetsröjande 

uppgifter tas bort för att forskningen ska godkännas av etikprövningsnämnden (s.41). 

För den här studien har jag skyddat allt känsligt material så som namn och andra personliga 

data och behandlat dem med noggrannhet för att inte röja individens identitet. Informanterna 

har även informerats om studiens syfte och givits information om deras rättigheter att avbryta 

sitt medverkande när/om så önskas. Alla namn och annan känslig information har kodats med 

nummer från 1 till 4.  

 

4.4 Deltagare 

Informant 1  

Den första informanten kommer från Norsjö och är 19 år gammal. Informanten är född och 

uppvuxen i Norsjö och utflyttad vid 16 års ålder för att studera på ett riksidrottsgymnasium i 

en ort i södra Sverige. Informantens föräldrar samt far- och morföräldrar härstammar från 

Norsjö med närliggande områden och talar bondska. 

 

Informant 2  

Den andra informanten kommer från Norsjö är 60 år och född och uppvuxen i Norsjö. 

Informanten arbetar som undersköterska på ett äldreboende. Informanten bodde under en 

period i en närliggande stad men har flyttat tillbaka till Norsjö för några år sedan. Föräldrar 
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samt far- och morföräldrar till informanten härstammar från Norsjö och närliggande områden 

och är talare av bondska. 

 

Informant 3 

Den tredje informanten är född i en mindre by som ligger några mil utanför Norsjö. 

Informanten är 17 år och går år 2 på gymnasiet i en närliggande stad. Informanten uppger sig 

har växt upp i ett bondsktalande hem och har exponerats för bondska på en daglig basis.  

 

Informant 4 

Den fjärde informanten är 75 år och härstammar från en liten by som ligger en bit utanför 

Norsjö. Informanten är talare av bondska då det var den dominerande dialekten den lilla byn 

och fick sedan lära sig standardsvenska i skolan.  

 

4.4.2 Tabell 1  

                                                                                                                                                    

Deltagare  Ålder Härkomst/anknytning Tillvägagångssätt 

 

I1  19 Norsjö  Personligt möte  

 

I2  60 Norsjö  Telefon 

 

I3  17 Norsjö  Telefon 

 

I4  75 Norsjö  Personligt möte 

      

 

Tabellen ovan redogör för deltagarna i denna studie   

 

4.5 Metodkritik 

I efterhand finns alltid rum för att vara kritisk. När sådan här forskning planeras krävs väl 

genomtänkta och övervägda metodval. Den fenomenografiska metoden kräver inte 

traditionella intervjufrågor vilket till synes uppfattas som enkelt genomförbart. En aspekt som 

inte togs i beaktande under denna studie var att informanterna fick mycket liten tid att 
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reflektera på och när jag som intervjuare försökte initiera ett samtalsämne blev svaren relativt 

korta och innehållsfattiga och intervjuerna i kortaste laget. De personer som bor och alltid bott 

i Norsjö har sällan givits tillfälle eller möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt 

gentemot sin dialekt till skillnad från de som en gång bott utanför det dialektala området. 

Således hade en mer strukturerad intervjuguide varit till hjälp men då hade själva principen 

för den fenomenografiska ansatsen gått till spillo. Hursomhelst fann jag de svar jag fått 

intressanta och värdefulla för studiens syfte och frågeställningar och fick ihop det material 

som behövdes för att fullända studien. Viktigt i ett sådant här urval är också att hitta personer 

som är representativa för den typ av studie som genomförs samt det syfte och frågor som 

undersöks. Urvalet hade kunna modifierats genom att eftersöka personer som haft mer tid att 

reflektera över sitt tal - exempelvis genom att ha bott i södra Sverige en period precis som jag. 

När studiens syfte dessutom var att hitta vilka olika typer av attityder som finns gentemot sin 

dialekt rekommendera det att intervjuerna hålls i ett personligt möte. Telefonintervjuerna 

fungerade väldigt smidigt men det blev svårare att tolka attityd genom kroppsspråk vilket blev 

enklare i de två fall då jag mötte informanterna personligen.  

 

5. Tidigare forskning  

Begreppet dialekt är mångfacetterat och svårt att specificera. Vad som skiljer en dialekt från 

en annan är svårt att klassificera eftersom dess gränser är flytande och oftast saknas ett 

skriftspråk som skulle kunna fastställa dialektens gränser. Den dialekt som ligger till grund 

för denna studie är i det närmsta obegriplig för oinvigda och kan således kallas för ”genuin 

dialekt” (Einarsson 2009:148). Följande stycke ägnas därför åt att utreda begreppet dialekt. 

Man kan till exempel. konstatera att det svenska standardspråket har normaliserats 

tack vare en strävan att vårda språket genom att skapa en ram med hjälp av grammatik, 

ordlexikon och ett skriftspråk.  Detta gjordes också för att skapa ett skriftspråk med hög status 

till skillnad från dialekten som sällan har utvecklat något skriftspråk (Einarsson 2009:32)  

Dialekten brukar anses vara ett talspråk som traderats i generationsled. Således har 

språkets fornspråkliga drag bevarats under en lång tid. Emellertid har dialekterna jämnats ut i 

en rasande fart och då särskilt under de senaste 150 åren. Orsakerna till detta fenomen är 

många och redan vid mitten av 1800-talet konstaterades det att dialekterna höll på att 

utjämnas. Då hävdade man att den huvudsakliga orsaken var undervisningen i folkskolan som 

tvingade eleverna att skriva och tala ett alltmer normerat språk. Att folk rör sig mer och över 
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större ytor av världen är numer ett faktum som bidrar till dialektens utjämning, men även 

klass och kulturaspekter har sina orsaker till detta fenomen. (Edlund 2005:4) 

I ett försök att utreda frågan om ”språklig varietet” skriver Hyltenstam (1999) att det 

är en term som fungerar som oberoende och inte tar någon ställning till språkets klassificering 

eller status. Det vill säga att termen ”språklig varietet” fungerar som överordnad term för 

begreppen språk och/eller dialekt. Hyltenstam (1999) definierar termen ”dialekt” som en 

språklig varietet som oftast saknar skriftspråk. Dialektologer menar däremot att dialekter är 

regionala eller lokala varieteter av ett språk och att det kan variera hur en dialekt kan 

avgränsas från en annan dialekt. Det kan finnas huvuddialekter som senare har förgrenat sig 

till ännu mindre lokala dialekter. Dialekterna kan börja variera så pass mycket att det skiljer 

sig från by till by, eller socken till socken.(s.103-104). Forskare tror att det har funnits ett 

urspråk ur vilken dialekterna sedan har formats och att orsaken till att dialekterna formades 

som de gjorde berodde på naturliga fysiska gränser så som berg som skiljde folket åt, eller 

stora vattendrag som hindrade människor på olika ställen att ha kontakt. (Hyltenstam 

1999:106-107).  

 

5.2 Dialekt och identitet  

Eftersom den forskning som genomförs i denna uppsats undersöker vad ett urval invånare i 

Norsjö tänker om, samt hur de förhåller sig till sin dialekt kommer följande del presentera 

tidigare forskning om hur dialekt generellt uppfattas samt hur dialekt och identitet hör ihop..  

Enligt Eriksson & Flodell (1998) finns ett samband med attityd till dialekt och 

dialekters möjlighet att överleva. I en undersökning som gjordes bland skolungdomar från 

Piteå kunde man se att majoriteten tyckte dialekter var viktigt och positivt och något som var 

viktigt att bevara. Dock så beskrev minoriteten den egna dialekten som ”ful, mesig och 

bonnig” (s.35). I samma undersökningsgrupp trodde dock bara en fjärdedel av eleverna att de 

skulle föra sin dialekt vidare till sina egna barn. Tidigare forskning visar att de norrländska 

dialekterna tillsammans med de gotländska och värmländska anses vara de finaste. Samtidigt 

finns en tudelad uppfattning om att de norrländska dialekterna låter lustiga och fula. (s.35) 

Andersson (1985) beskriver det som ”den schizofrena inställningen” det vill säga att man som 

dialekt-talare tycker om sin egen dialekt men att man lär sig i skolan att rikssvenska är det 

mest korrekta att tala (s.142) Einarsson (2009) likställer sig med Anderssons (1985) teori 

genom att presentera följande:  
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Den kluvna attityden till den egna dialekten förklaras av att vi har en inre konflikt mellan 

en statusprincip och en solidaritetsprincip. Statusprincipen säger att vi ska uppskatta och 

eftersträva en dialekt som folk med hög status talar (standardsvenska). Men 

solidaritetsprincipen säger att vi ska hålla oss till den sociolekt som talas av dem som vi 

hör hemma hos. (s.222) 

 

På institutet för språk och folkminnen (isof.se) kan man läsa att dialekter inte accepterades i 

radio och TV under dess uppkomst, men att det i vissa fall kunde förekomma dialekt där man 

ville framställa dialektalande som dumma och obildade. Efter 1970 började dialekter sakta 

accepteras i media men det tog lång tid och troligtvis är vi fortfarande ärrade och påverkade 

av den negativa synen som dominerade under så lång tid, därför kan dialekter idag fortfarande 

uppfattas som lustiga. (isof.se 17-02-17)  

Hyltenstam (1999) skriver att variationer av dialekter sägs gå hand i hand med sociala 

variationer och att de mest särpräglade dialekterna främst återfinns i lägre sociala grupper, 

samt att man anpassar sitt språk efter social grupp. Han nämner dock att fenomenet även är 

åldersberoende och i vissa fall kan man också se att könen har en språklig varietet då män 

verkar använda dialekt i större utsträckning än kvinnor (s.108). Detta påstående nämns även i 

Westerbergs (2002) forskning ” Ibland framstår Norsjömålstalandet som en manlig 

angelägenhet”(s.164) och att en möjlig orsak till detta beror på den kulturstolthet som finns i 

de mansdominerade domänerna som jaktlaget eller fiskeklubben (s.164). I städerna har man 

sett en snabbare utjämning av dialekten än på landsbygden och detta antas bero på ett större 

inflytande från andra språkliga varieteter och på grund av folkets rörelse. (Hyltenstam 

1999:108-109).  

 

5.3 Tidigare forskning; norrländska dialekter 

En ytterligare central del i att bevara dialekter är att genom forskning förstå, dokumentera och 

avgränsa dem. Forskning om denna dialekt har bedrivits av Westerberg (2002). Hennes 

resultat har anknytning till den forskning som genomförs i denna studie trots att hennes 

forskning undersöker dialektens utjämning på grammatisk och syntaktisk nivå och inte ämnar 

att vara språksociologis vilket denna studie gör. Utöver Westerberg (2002) finns två andra 

framstående forskare som bedriver forskning i besläktade dialekter som också är av relevans 

för min studie. Deras forskning ger information som kan hjälpa att kontextualisera den dialekt 

denna studie berör. 
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Henrik Rosenqvist är språkforskare och har publicerat ett antal artiklar om språk och 

dialekter. En del av hans forskning berör de norrländska dialekterna och framförallt dess 

syntax. Han menar dock att dialektforskningen är komplex eftersom dialekt-talare sällan är 

bekanta med skriftspråk på sin egen dialekt och att det således blir svårt att göra skriftliga 

undersökningar. Vidare menar han även att muntliga undersökningar också försvårar 

forskning då informanter ofta ställer om sitt uttal efter den de talar till. Rosenkvist (2016) 

understryker därför att dialektforskning måste göras med största noggrannhet men att den till 

skillnad från förr, fått en högre grad av vetenskaplig stringens genom att data nuförtiden 

arkiveras på olika databaser och således finns tillgängliga för offentligheten (Rosenkvist 

2016:104). En forskare som genomfört samma typ av forskning är Anna Westerberg (2002). 

Hon intresserade sig för att utreda hur Norsjömålet kommit att förändras de senaste 150 åren 

genom att intervjua ett antal informanter ur olika generationer, samt genom att lyssna på äldre 

ljudupptagningar av talat norsjömål och därigenom studera hur språket på olika vis 

reformerats över tid. Detta har gjorts på detaljnivå och några exempel ur hennes forskning 

finns att läsa på sidorna 13-15 i följande uppsats. Den tredje forskaren värd att nämnas är 

Rune Westerlund (2010). Hans forskning är baserad i den lilla Västerbottniska orten 

Rödåliden. Syftet med hans forskning var att kartlägga väsentliga skillnader mellan dialekten 

på orten och standardsvenska och varför de förekommer i vissa kontexter, men inte i andra. 

Gemensamt för dessa tre forskare är att alla gör forskning på lexikal nivå. Desto svårare är det 

att hitta lokal forskning med sociolingvistisk inriktning vilket initierade intresset för 

kommande studie.  

 

5.4 Bondskan  
 

Den huvudsakliga inriktningen för denna undersökning är Norsjömålet, som härstammar från 

Norsjö kommun. För att förstå utbredningen och utjämningen av norsjömålet redogörs i 

följande stycke för dess historia och härkomst samt om Norsjö kommuns historia och 

utveckling.  

 

5.5.1 Historia 

Varför heter då bondska just bondska? Under 1700 talet bestod Sverige av en 

fyrståndsriksdag. Vilket innebar att det svenska folket var uppdelade i fyra stånd. 

Ridderskapet och adeln, prästeståndet, borgarståndet och till sist, bönderna. Bönderna 

utgjorde nära 95% av Sveriges befolkning och de flesta talade således böndernas språk, som 
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kom att kallas bondska. Bönderna kom inte i kontakt med standardspråket i samma 

utsträckning som de högre ständerna gjorde. Gemensamt för dialekterna är att de är 

ålderdomliga och att de härstammar från koloniseringen under tidig medeltid då språket 

spreds runt Östersjön och detta kallades för en expansiv tid för det svenska språket. (Henrik 

Rosenkvist, Sverigesradio.se/spraket 11 nov 2019.)  

 

5.5.2 Norsjö kommun  

Att norsjömålet tidigare begränsats till Norsjö som geografiskt område beror delvis på hur 

terrängen såg ut men även hur skolan på orten har utvecklats, därför följer en beskrivning av 

Norsjö kommuns historia och utveckling.  

 Norsjö kommun är ett mindre samhälle beläget 8 mil väster om Skellefteå. Dess 

invånarantal ligger mellan 4000 och 5000 personer. En gång i tiden tillhörde Norsjö den 

större staden Skellefteå men bröt sig ur och blev egen kommun. Året var 1834 och då var 

folkmängden 777 personer. Jakt, fiske och jordbruk har varit huvudnäring i samhället under 

många år, detta tack vare de många sjöar och det småkuperade barrskogslandet som finns i 

Norsjö kommun. Invånarantalet fortsatte öka stadigt efter utbrytningen från Skellefteå och år 

1960 hade antalet stigit till 7700 personer och blivit tio gånger större på bara 126 år. Efter 

1960 har invånarantalet dessvärre sjunkit i en stadig takt och numer klassas Norsjö kommun 

som en avfolkningsbygd. (Westerberg 2002:13) 

I dagsläget finns en central skola i Norsjö samhälle. Skolan sträcker sig från 

förskoleklass till nionde klass. Mellan 1994 och 2012 fanns ett gymnasium med ett begränsat 

programurval i Norsjö, men emellertid svalnade intresset för ungdomarna och allt fler valde 

att studera i städerna, Lycksele eller Skellefteå (Norsjo.se 15-12-2019). Detta kommer att 

relevant för denna studie då två av informanterna har studerat på gymnasium i andra orter.  
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5.5.3 Figur 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikipedia. Karta över Västerbotten (wikipedia.se 06-01-20)  

Norsjö kommun. Karta över Norsjö kommun (norsjo.se, 06-01-20) 

 

5.5.4 Norsjömålets historia och härkomst  

Norsjömålet härstammar ur en annan regional dialekt, skelleftemålet och kan ses som en 

variant av den. Norsjö och några intilliggande orter i lappmarkerna längs Skellefteälven 

koloniserades av grupper från kustbygden och således följde deras andliga och materiella 

kulturer med dem och ett av dem var språket. (Westerberg 2002:14)  

Sara Lidman har beskrivit skelleftemålet som följer: ”Den verkliga skjelletbondskan 

var en plog som skred obönhörligt och djupt genom fet jord” (1970:130). Det var alltså tydligt 

att Skelleftemålet var en dialekt med stark påverkan som satte prägel på varje område den 

kom i kontakt med. Vidare skriver Westerberg (2002) att det inom det geografiska området 

fanns olika typer av fysiska gränser där dialekternas olikheter möttes. Exempelvis beskrivs ett 

område i södra Västerbotten som avgränsas med en bäck där det sägs att dialekter söder om 

bäcken präglas av lövångersmålet, som också är en variant av bondska, medan området norr 

om bäcken har präglats av Skelleftemålet. (s.15) 

Westerberg (2002) beskriver också att skelleftemålet som regional dialekt har haft så 

stort avstånd från standardsvenska att man förr i tiden i stort sett kunde kalla dess talare för 

tvåspråkiga. Standardsvenska sågs alltså som ett andraspråk och lärdes ut i mån av kunskap 
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inom skolorna. Standarsvenskan användes därav endast i officiella sammanhang och i 

kommunikation med utomstående som inte kunde förstå bondska. (s.16)  

 

5.5.5 Karakteristiska drag i Norsjömålet 

För den oinvigde är Norsjömålet en dialekt i princip omöjlig att förstå. Därför kommer 

följande avsnitt redovisa några karakteristiska drag ur Norsjömålet. Detta för att belysa och 

kontextualisera hur särpräglad denna dialekt är jämfört med det svenska standardspråket. 

Några informanter i denna studie talar en mer särpräglad genuin dialekt än andra, men det 

urval som gjorts här är representativt för den bondska som talas och förstås av i stort sett alla 

generationer i dagens Norsjö. Westerberg (2002:25) har bland annat arbetat med att kartlägga 

de  mest särpräglade språkdragen i Norsjömålet. Följande lista presenterar sex särpräglade 

drag för Norsjömålet.  

 

1. Delabialisering y>i:  

2. Tonande affrikata i uddljud: dj 

3. Indefinita pronomenet du 

4. Presens pluralis vara 

5. Verbet varda 

6. Perifrastiskt-ingressivt fara 

 

Följande exempel är ett urval ur Westerbergs (2002:31-63) forskning och skrivs med 

reservation för att vissa modifieringar har gjorts.  

 

1.Delabialisering y och i 

Delabialisering innebär att y ofta blir i: Bi`it (byta), Itterst (ytterst) fi`ir (fyra). När Y används 

som slutljud i ett ord bildas en diftong, i följande fall av öu: böuj (by). I vissa fall ersätts 

också vokalen y med ö: bö´öks (byxor) (s.29-30) 

 

Exempel:  

Ja, i fjol vei´ntren snjö`dd-e se rislit mö-yttje   

Ja i fjol vintras snöade det så rysligt mycket. (s.31)  

 

2.Tonande affrikata uddljud ”dj” 
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-Tonade affrikata i uddljud noterar Westerberg (2002) som mycket tongivande i Norsjömålet, 

särskilt hos de äldre talarna av dialekten. Exempelvis ersätts G ofta med något som liknar ett 

dj. Dji`fft (gift), djära (göra), Dje-ing (gick). (s.35-36) 

 

Exempel: 

I dji-ill´n int heller 

Jag gillar inte den heller. (s.37) 

 

3.Du som indefinit pronomen  

-Används oftast istället för ”man” och tros komma ifrån engelskans ”you”. (s.49) 

 

Exempel:  

Du skull hava fi-in sann (man skulle ha fin sand) (s.51) 

 

4.Presens Pluralis ”vara” (äro)  

Exempel:  

Dem vara västerbottningar (De är västerbottningar). (s.53) 

Dem vara kå´nnu bä tjvå  (De är kunniga båda två). (s.53) 

 

5.Verbet varda (må, måste)  

Exempel: 

Jamän, då´mm val he (Jamen, de måste det). (s.56) 

 

Ja, he val i re´ppare´r (Ja, det måste jag reparera) (s.57) 

  

6.Perifrastiskt-ingressiv fara +ren infinitiv. (börja)  

 

 

Exempel: 

Jå´å då vatt e ve-inten, se dem for va´a se tjö´ör. (Ja, då blev det vinter, så de började kunna 

köra) (Westerberg 2002:57) 
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5.5.6 Övriga utmärkande drag  

Utöver Westerbergs (2002) exempel finns förvisso fler särpräglande drag för den bondska 

dialekten. Språkforskaren Henrik Rosenkvist (sverigesradio.se/språket 11-10-2019) beskriver 

exempelvis att det finns ord som skiljer sig markant ur det svenska standardspråket. En del 

ord kan direkt översättas till standardsvenska, samtidigt som vissa ord inte har något substitut. 

Som exempel belyser han: ”Nalta” som betyder ”lite”. Rosenkvist säger också att det finns 

typiska drag som är särskilt påfallande. Fenomenet cirkumflex är ett sådant. Circumflex eller 

(circumflexaccent som han också refererar till) innebär att ett tvåstavigt ord, tappar sin sista 

vokal och istället får tvåtryck på vokalen i mitten av ordet. Exempel:  ”stanna” = ”sta´an”, 

eller ”backe” = ”ba´ack”. Detta fenomen kan även kallas tvåtoppsaccent. 

När det kommer till enstaviga ord fungerar det inte på samma vis, utan oftast 

exkluderas bara den sist stående vokalen. Ex: Botten=bottn. (Rune Westerlund 2010:36). 

Rosenkvist (Sverigesradio.se/spraket 11-11-19) belyser exempel på några bondska fenomen 

som avviker sig från standardspråket. Det ord som kommer till störst fokus är det modala 

verbet ”böhöv” =”behöva”. I vissa fall hamnar ”höv” isolerat från ”be” och kan bli att se ut 

som följande exempel: ”Han bö so jädransch väl höv e” (s.116).(han behöver det så jädrans 

mycket) ”be” och ”höv” delas alltså av ett adverbial samt att ordföljden påverkas.  

Utöver de föregående exemplen förekommer förenklade verbformer, vilka är särskilt 

särpräglade i Norsjömålet och är ett av de dialektdrag som fortfarande används frekvent av de 

yngre dialekttalarna. Preteritum ”skull” (skulle) är vanligare bland de äldre talarna och har 

senare avlösts till ”sku” av de yngre talarna. Preteritum sing. ”va” (var) är ytterligare ett 

sådant exempel tillsammans med presens sing. ”jer” (är) (Westerberg 2002:17-18) 

Användningen av verbet ”häva” (hä, hädde, hätt) =”sätta, ställa lägga”. kan stå i en mer 

korrekt jämförelse med engelskans ”put”, står även det starkt kvar. (Edlund, 2005:5)  

Det är också vanligt att använda sig av demonstrativa pronomen i följande 

uttrycksform: ha´nna, ha´ddena (det här). (s.160-161)I norsjömålet kan man även se 

användning av diftonger vilket inte är vanligt i standardsvenska: Sten= stain, Öra=air eller hö 

= hai. (Westerberg 2002:17) 

 

5.5.7 Förgrundsfigurer  

För dialektens överlevnad krävs inte bara forskning utan också ett engagemang som sätter 

prägel utanför forskningsvärlden. Det finns flera förespråkare för bondskan vilka har gjort ett 
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försök, i större eller mindre utsträckning, för att bevara dialekten genom andra åtgärder. Två 

av de som är värda att nämnas är författarna Torgny Lindgren och Sara Lidman. Båda är 

födda i Västerbottens inland, i närheten av Norsjö centralort. Torgny Lindgren föddes i den 

lilla byn Raggsjö 20 km utanför Norsjö centralort (Nordsteds.se 15-12-19).  Hans författarskap 

präglades av uppväxten men till skillnad från Lidman skriver han inte på bondska men 

använder sig av bondskans syntax, däribland förkärleken till att använda sig av substantiv i 

bestämd form (Andersson 06-07-13). Han har för sitt författarskap mottagit ett stort antal 

priser och ses som en av Sveriges mest framgångsrika författare internationellt (Nordstedts 

15-12-19). Sara Lidman föddes i Missenträsk cirka 50 km norr om Norsjö. Lidman gjorde likt 

Lindgren ett gediget arbete att skriva med sin härkomst som inspiration och då även på 

bondska i några av sina verk. Under  sin levnadstid skrev Lidman ett trettiotal romaner och 

har kallats för ”språkkonstnär” tack vare sin  språkliga och stilistiska medvetenhet. 

Författarskapet gick till stor del ut på att skriva med sin dialekt som grund. 

(Albertbonniersforlag 15-12-19) 

 

6. Resultat 

6.1 Analys  

Följande textavsnitt redovisar och analyserar informanternas svar i de intervjuer som 

genomförts i min studie. Analysen följs sedan av en slutsats, diskussion och förslag på fortsatt 

forskning.  

 

6.1.2 Personligt arv 

Edlund (2005) skriver att dialekten har traderats i generationsled dock kan man utifrån 

informanternas svar se att det stämmer, men att viss förskjutning i frågan har skett. Alla 

informanter beskriver sin relation till bondskan som ett arv från sina förfäder. De har alla 

exponerats för bondskan i hemmet och framförallt har alla bondsktalande föräldrar, i viss 

utsträckning. Informant 1 och informant 2 (19 år respektive 60 år) säger att bondskan har 

pratats i hemmet men att föräldrarna avsiktligt har förändrat sitt tal när de talat till de yngre. 

Informant 2 menar att det beror på att det ansågs vara fult att prata bondska varför man 

strävade efter att tala en mer standardiserad svenska, detta för att lära sina barn att göra sig 

förstådda. Informant 3 säger att hen inte kan märka någon skillnad i hur hens pappa pratar till 

yngre respektive äldre och uppger att han pratar bondska med alla i omgivningen så länge han 



 22 

inte märker att det blir missförstånd. Hen uppger dock att mamman kan ändra sig när hon 

talar med yngre personer respektive äldre personer.  

 

Upplever du att dom pratar mer eller mindre beroende på vem dom vänder sig till? 

(Freja) 

 

njae..jag tycker att dom prata bondska till typ alla i deras omgivning, det är väl bara 

att, asså… om dom se att man har svårt att förstå så försöker dom ju rätta sig lite och 

så. (Hen talar om sin pappa och hans föräldrar) (informant 3) 

 

Utifrån informantens svar ”rätta till sig” ser vi hur synen på att tala bondska är ”fel” kontra att 

prata svenska är att prata ”rätt” och att den synen troligen bidrar till att underminera 

dialektens status. I informant 4 berättar att dialekten har talats av alla i dess närhet trots att 

hen tydligt kunde märka av hur det fanns en vilja att prata ett mer standardiserat språk och att 

de dessutom tvingades lära sig att prata standardsvenska i skolan och alltmer ta bort de mest 

särpräglade bondska orden.  

 

Dem prata bondska allihop, hele byn.. he var ju inte så många där men allihop prata 

ju det. (Informant 4) 

 Hur var det då med standardsvenska? (Freja) 

 

he fick vi ju lä´är oss. För he..mm, radio gick ju inte på så ofta men där fick man ju 

lära sig fina ord. Du kunn´ ju nästan int de´íll doktorn, då behövvd man prata fiínt 

om han skull begriip. (Informant 4)   

   

Edlund (2005) beskriver att dialekten började sin utjämning i takt med folkskolans uppkomst i 

mitten på 1800 talet. Att tala rikssvenska var högst eftersträvansvärt och samband med detta 

kunde man se att dialekterna också tonades ut. Att denna strävan levde kvar drygt hundra år 

senare när informant 4 gick skola framträdde i intervjun. Informant 4 beskriver att det, i de tre 

sista åren i småskolan, fanns en strävan att lära sig standardiserad svenska eftersom man 

skulle förflyttas till Norsjö centralort efter småskolan och menar således att man pratar ”fint” i 

Norsjö. De två äldre informanterna angav också att de ställde om sitt tal när de själva talade 

till yngre personer vilket då bekräftas av informant 1 som påstod att hens pappa gjorde 

likadant. Orsaken till detta påstår både informant 2 och 4 är att det var för ”fult” att prata 
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dialekten och att man hade en vilja att göra sig förstådd. Westerberg (2002) beskriver att de 

fysiska gränserna i naturen kunde avgränsa dialekter så pass att närliggande byar hade olika 

dialekter. Detta stämmer överens med informant 4s utsago, eftersom hen menade att man inte 

förstod varandra mellan den by hen föddes i och Norsjö centralort.  

 

6.1.3 Individuell uppfattning om sin egen kunskap  

Einarsson (2009) menar att det finns något som kallas ”genuin dialekt” och att för att klassas 

som det är dialekten så avvikande från svenska standardspråket att den i i princip behöver 

översättas till svenska av en tolk för att förstås. Kunskapsmässigt kunde alla utövare bekräfta 

att de förstod bondskt tal(genuin dialekt). De yngre informanterna menade att de gjorde det 

med reservation för att vissa ord föll bort men att man alltid kunde förstå när det fanns ett 

sammanhang.  

 

Hur är din förståelse när det gäller bondskt tal?(Freja) 

 

Ja, jag förstår ju, kanske inte alla ord men jag sitter ju inte som ett frågetecken när 

jag hör en konversation, utan jag förstår ju det mesta. (Informant 1) 

 

Jag kan ju förstå, men ibland kanske jag inte förstår vissa ord men det gör inte så 

mycket..jag fattar ju ändå i ett sammanhang. (Informant 3) 

 

 De två äldre informanterna medgav även, till skillnad från de yngre, att de pratar bondska.  

Informant 2 uppger däremot att hen förhåller sig till vad Einarsson (2009) hade kallat för 

”status och solidaritetsprincip” eftersom hen inte talar bondska det på en daglig basis utan 

ställer om i yrket som undersköterska då hens vårdtagare till största delen talar på bondsk 

dialekt. Hen understryker att hen till vardags pratar mindre ”brett” och att hen ställer om sitt 

tal beroende på omgivningen. Exempelvis säger hen att hen även ”förfinar” sitt tal när hen 

befinner sig i Skellefteå. Man kan då bevisligen se att utjämningen har ett snabbare förlopp i 

städerna vilket överensstämmer med Hyltenstams (1999) påstående om de mer utbredda 

influenserna från andra orter och städer. Likt hur informant 2 beskriver sin användning av 

bondska, beskriver informant 1 att hens pappa gör på liknande sätt och anpassar sitt tal inom 

arbetet, men att det görs i omvänd ordning. Han jobbar enligt informantens utsago som säljare 

och ställer därav om dialekten till standardsvenska men talare en bredare variant av sin dialekt 

inom hemmet. Den äldsta av informanterna angav sig kunna ställa om en stor del i sitt tal 
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numera men att det ofta sker någon mellanspråksvariant och att hen mest anstränger för att 

göra sig förstådd av den människa hen möter. I mötet med informanten kan det dock 

konstateras att den typen av ”förfinat” språk hen påstår sig tala ändå skiljer sig markant från 

standardsvenska. 

Det finns alltså likheter mellan alla informanterna när det gäller förståelse i bondska. 

Det skall dock tilläggas att bondskans gränser är precis lika svåra att klassificera som för alla 

andra dialekter. Att tala bondska och att tala bred bondska är alltså bara en uppfattning som 

blir högst subjektiv. Den äldsta av informanterna ser sig själv som mer ”standardspråkig” nu 

än förr medan den yngsta förmodligen anser att den äldsta pratar oerhört brett.  

 

6.1.4 Attityd till undervisning i bondska  

När frågan om vilken uppfattning informanterna hade till undervisning i bondska i skolan 

visade sig de två yngsta informanterna ha störst intresse. De båda hade, om de fått chansen, 

valt att lära sig bondska i skolan i ett försök att bevara den. Båda tycker att det hade varit 

givande och att norsjömålet i viss mån hade kunna behandlas som ett andraspråk. 

 

Vad tror du om bondskundervisning i skolan?(Freja) 

ja, det hade ju vart kul att lära sig bondska och så. (Informant 3) 

 

Jag hade verkligen velat lära mig bondska i skolan. Jag älskar bondska! (Informant 

1) 

Dessvärre uppstår ett praktiskt problem i denna fråga eftersom gymnasieskolan inte längre 

existerar i Norsjö kommun (norsjö.se) och att ungdomarna således inte kan ges ett sådant 

alternativ. I de äldre informanternas fall var svaret mer skeptiskt då informant 2 inte tyckte att 

ren undervisning hade varit till nytta. Hen säger dock att hen hoppades att det hade funnits 

bondskspråkiga lärare som hade bidragit med en viss implicit påverkan på den lokala 

dialekten.  

 

 Vad tror du om bondskundervisning i skolan ? (Freja) 

 

Ja, asså om det hade varit på ett naturligt sätt. Men nu var ju inga av våra lärare 

kunniga i bondska. Men jag tror inte nån hade varit intresserad om det hade varit 
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lektioner i bondska. Men jag hade nog uppskattat om det hade varit lärare som 

pratade bondska. (Informant 2) 

 

I informant 4s fall blir frågan omvänd. Bondskundervisning i skolan behövdes inte läras ut 

eftersom hen ansåg att det inte var bondskan som var problemet. Informant 4 beskrev att var 

svenskundervisning var det viktigaste för hen, både för att göra sig förstådd och för att det var 

”finare”. Hen hade inte svenskan med sig från hemmet och hade helt enkelt inte kunskaper att 

prata standardiserad svenska, vilket i sin tur kunde ställa till med problem när man skulle 

prata med myndigheter eller gå till doktorn. Av informant 4 fick jag endast till svar:  

 

Vad tror du om bondskundervisning i skolan ? (Freja) 

ha! Njae…he vet jag väl int hur he skull hjä´älp Så int tro jag de int.. (Informant 4) 

 

Däremot visar informanten av det finns ett intresse för att dialekten skulle bevaras eftersom 

hen kallas det sin ”egenart”.  

 

6.1.5 Utjämningen av dialekten  

Enligt isof.se ska TV och Radio ha haft en central roll i dialektens utjämning. Detta styrks av 

samtliga informanter som alla bekräftar att de tror dess influenser har påverkat dem mest, 

dock tror informant 2 och 4 också att deras generation bidragit till att aktivt utjämna den 

grövsta dialekten genom att inte föra den vidare till sina avkommor.  

 

Vi ville ju att de skull göra se´ förstådd och prata fint… som fint folk. (Informant 4) 

 

Till dina barn då? Pratade du svensk…(Freja) 

 

..Fiint, jo jag prata finnt med dom å, man tyckt ju som att dom vart mer hjälpt av de.. 

åå (Informant 4) 

 

 

Informant 2 beskriver varför och hur man kämpade för att jämna ut dialekten:  
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-men he, va ju så fult. Man skämdes ju för att prata bondska och därför prata ju 

föräldrarna vanlig svenska till sina barn….man skull liksom prata ren rikssvenska 

helst (informant 2) 

 

Ok, (Freja) 

 

såå jag tro att det var därför, det var jätte många, asså… i min åldersgrupp vars 

föräldrar pratade svenska med dom. Så jag gissar att det hade varit nån ..”drive” 

innan, eller nåt. Så när det kom en kille på skolan som hade föräldrar som prata 

bondska med honom och han prata brebrondska så tyckte man ju att han prata väldigt 

brett. (Informant 2) 

 

mm, och vad tänkte man om han då ? (Freja) 

 

He va lite såhär, eh, komiskt, var det. man hade ju inte hört så många unga som prata 

sådär brett. Det var bara gamla som gjorde det. (Informant 2) 

 

Både Informant 1 och 3 tror att utjämningen också beror på influenser från människor från 

andra ställen. Informant 3 tror att vi påverkas av människor utifrån som kommit in i vårt 

samhälle medan informant 1 tror att det beror på att vi reser mer utanför vårt dialektområde.  

När det kommer till dessa frågor blir det tydligt att informant 1 har reflekterat mer över 

dialektfrågor då hen ger mer nyanserade svar. Det är dock föga förvånande då informanten 

bott utanför Norsjö i tre år och mött fler dialekter än informant 3 som befunnit sig inom 

dialektområdet mer eller mindre hela sitt liv. 

 Både informant 1 och 3 menar att de inte är med och påverkar dialektutjämningen 

såsom deras förfäder eftersom de känner sig stolta över sin dialekt men de svarar också att de 

förmodligen inte kommer föra bondskan vidare till sina egna barn om det kommer på fråga. 

Utifrån det som informerats om i intervjuerna blir det förståeligt, då ingen av dem aktivt 

använder sig av bondska och att en sådan övergång då inte skulle ske naturligt. 

 

6.1.6 Skamkänslor 

Till skillnad från informant 2 och 4 uttrycker de yngre informanterna att det inte finns någon 

skam i deras dialekt. Båda menar att de är stolta över den och beskriver den som ”en del av 

sig själva och sitt ursprung”. Den yngsta av de två informanterna uppger att hen inte försöker 
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ändra sig när hen talar med utomstående (icke bondsk-talande) men det kan tilläggas att hen 

förmodligen inte befunnit sig utanför sitt dialektala geografiska område i lika stor 

utsträckning som informant 1. Det är också tydligt att de två yngre talarna av bondska visar 

stor stolthet gentemot sin dialekt till skillnad från den äldsta av informanterna som i samtalet 

antyder att det har varit skamfyllt med dialekt.  

Hyltenstam (1999) påstår att de mest särpräglade dialekterna talas av lägre sociala 

grupper. Detta påstående verkar satt sin prägel, framförallt hos de äldre informanterna. I 

Mötet med informant 4 blev tydligast då man kunde märka att det fanns en skam i hens 

dialekthärkomst, särskilt eftersom det vid upprepade gånger refererades till standardsvenska 

som ”fint” och att dialekten som talades var ”ful”.  Inte en enda gång refererade informanten i 

fråga till ”standardsvenska” som term. Orden ”fint” och ”fult” hade en anmärkningsvärt högre 

frekvensnivå i intervjuerna med de äldre till skillnad från intervjuerna med de yngre.  De två 

äldre informanterna refererar ofta till dialekten som ”ful”, ”ofin” och ”komisk”. Vid samtalet 

sa informant 4 enbart saker i stil med ”man skulle prata fint” ”vi pratade ju inte fint” ”det var 

ju så fult att prata på dialekt”.  

 

he ansågs ju int fí´int att int göra se förstådd, så ve fick ju kämpa för å prata fi´int 

(informant 4) 

 

Informanten var dessutom minst angelägen om att bondska skulle pratas och undervisas i 

skolan och men kan således se tydliga tendenser till att skammen ligger kvar i och med att 

personen i fråga upplevdes skruva på sig och svara med mycket tveksamt tonfall parallellt 

med sitt svar som inleddes med ”njaaa”. 

 Även i intervjun med informant 2 kan man se tendenser till att bondskan har följs av en 

skam men att hen inte känner det på samma personliga plan som den äldsta informanten då 

hen försöker hålla sig mer neutral till sin dialekt och distanserar sig från att vara en utpräglad 

dialekt-talare genom att referera till ”man” och ”föräldrarna”  

 

-men he, va ju så fult. Man skämdes ju för att prata bondska och därför prata ju 

föräldrarna vanlig svenska till sina barn….man skull liksom prata ren rikssvenska 

helst (Informant 2) 

 

ok, (Freja)  
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såå jag tro att det var därför, det var jätte många, asså… i min åldersgrupp vars 

föräldrar pratade svenska med dom. Så jag gissar att det hade varit nån ..”drive” 

innan, eller nåt. (Informant 2) 

 

Det framkom att i detta fall att informant 4 inte en enda gång refererade till standardsvenska 

med något annat är ordet ”fint”. Jag blev i princip tillrättavisad av den fjärde informanten när 

jag sa ”svenska” och ändrades till att säga ”fiint”. 

 

Vi ska prata lite om den bondska dialekten och hur den har utvecklats (Freja) 

 

He vette sjutton vad man ska tro om det… för he är klart att.. ett tag var han ju..he 

var int fint att prata dialekten, se he är klart att he ha kanske blive lite 

bättre..(Informant 4) 

  

ja..(Freja) 

 

För jag tyck ju de, skåningarn´ kan ju va på TV och radio och prata hur mycke som 

helst. (Informant 4) 

 

Hen refererar till att det en gång varit ofint att prata dialekt och att uppfattningen aldrig var 

densamma om skåningar och utifrån informantens svar kan man utläsa att det ändå fanns en 

typ av medvetenhet kring att skammen de behövde känna inte var befogad, eftersom 

skåningar som också pratar en utbredd dialekt inte behövt rätta till sig i samma utsträckning 

som norrlänningarna. 

Informant 2 beskriver att hen fick släta ut sin dialekt när hen bodde i en närliggande 

stad eftersom de påpekade att hen pratade så brett. Antingen kan man tolka det som att det 

finns en underliggande eller nedärvd skam för dialekten eller att går det i enighet med 

Hyltenstams (1999) teorier om att man anpassar sitt språk till den sociala gruppen.  

 

Om du kommer till exempel till södra Sverige… hur använder du din dialekt då ? 

(Freja) 

 

Jo jag använder den..tror jag….men jag tror att jag ganska fort faller in i rikssvenska 

om jag hör det ett tag (Informant 2) 
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Varför gör du det då? (Freja) 

 

Jag vet int, he bli bara så… för he vart ju så att när jag bodde i [närliggande ort] så då 

plötsligt så då prata man inte lika brett. För i början så reagerade ju folk på att jag 

och ungarna prata brett. (Informant 2) 

 

Ingen av informanterna medger att de känner någon skam för sin dialekt men alla 

informanterna nämnde att de själva eller andra bondsktalande i deras omgivning ändrade eller 

slätade ut sin dialekt när de befann sig utom sitt dialektala område och att det var en naturlig 

process. 

Att de förgrundsfigurer för norsjömålet som presenteras tidigare i uppsatsen har en 

central roll i bevarandet av dialekten framkommer tydligt då informant 4 nämner dem i 

intervjun. Det blir påtagligt att informanten trots sin negativa syn på sin dialekt ändå finner en 

stolthet i att personer som Torgny Lindgren och Sara Lidman satt Norsjö och norsjömålet på 

kartan. 

 

6.2 Slutsats  

Den slutsats som framträtt vad gäller studiens informanters attityd till bondskan blir därmed 

att; Attityden till den egna dialekten varierade mellan stolthet och skam, främst hos de två 

äldre informanterna medan de två yngsta inte uttryckte att det fanns någon direkt skam i det 

språkliga arvet. Alla informanter nämner åtminstone vid ett tillfälle att det är tråkigt att 

dialekten håller på att försvinna, däremot finns en skillnad i vilken grad de uttrycker sin oro 

för det. Informant 1 och 3 bekymrade sig mer för utjämningen än informant 2 och 4 vilka 

också är de äldsta och praktiserande talarna av bondskan. Utifrån analysen kan man se att de 

två yngsta informanterna bara uttrycker en positiv attityd till bondskan och att de äldsta 

informanterna var splittrade i frågan. 

För att besvara den andra forskningsfrågan fråga som gäller hur och när bondskan 

används blir slutsatsen som följer; Alla informanter utom informant 3 var också överens om 

att de äldre alltid försökte tala mer korrekt till de yngre som ett sätt att hjälpa dem passa in i 

ett standardiserat språksamhälle samt att man ofta ”rättade till sig” när man talade med 

människor utifrån som inte hade förståelse i bondsk dialekt. Således kan man konstatera att 

det bland informanterna fanns en tudelad inställning gentemot sitt språkbruk där man gärna 
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talar sin dialekt men bara i en tillåtande omgivning men också att det finns en generell 

tendens bland dialekt-talare att ställa om sitt språkbruk när tillfälle uppstår.  

 

6.3 Diskussion. 

Den första forskningsfrågan för denna studie lyfter hur likheter och skillnader ser ut i 

attityden gentemot sin dialekt och likt det Einarsson (2009) väljer att kalla ”statusprincip” 

kontra ”solidaritetsprincip” kan man se att det finns tydliga tendenser till att hans påstående 

stämmer. Det fanns en märkbar skillnad i attityd gentemot dialekten mellan de olika 

informanterna. Informant 2 stack framförallt ut i denna fråga eftersom informanten kunde 

alternera mellan dialekterna genom att prata bondska till sina vårdtagare, men när hen bodde 

på annan ort menade hen att hen snabbt ställde om sig till ”rikssvenska” men inte kunde 

förklara varför. På samma sätt kan vi se att informant 1s pappa gjorde samma typ av 

omställning när han pratade med kollegor på jobbet kontra med sina föräldrar. Att det två 

yngre informanterna inte uppvisar samma beteende beror naturligtvis på att de inte behärskar 

bondska i samma breda utsträckning som informant 4. Det är påtagligt att känslan av att inte 

göra sig förstådd har satt stor prägel på varför den äldsta informantens attityd till dialekten 

uppfattas som mest negativ. Att informant 2 och 4 dessutom refererar till bondska som ”fult” 

avslöjar att det funnits en mycket stark negativ attityd till den.   

Andersson (1985) presenterar en teori om människans ”schizofrena inställning” till 

sin dialekt och det framkommer framförallt i de två yngre informanternas utsagor då båda 

visar stort intresse för undervisning i bondska i skolan, men att skolan inte erbjuder den typen 

av utbildningstillfällen.  

Fyrståndsriksdagen och dåtidens syn på klassamhällets lägst ställda människor 

(Rosenkvist 2016) tillsammans med hur media under 50- och 60 talet porträtterade bondskan 

som dialekt (isof.se) har utan tvekan givit form till vår negativa attityd. Däremot kan man 

utifrån resultaten se att informant 2 har en mer neutral ställning gentemot sin dialekt i kontrast 

till informant 1,3 och 4 som alla tar en tydligare ställning. Troligen beror det på att informant 

2 gavs mer utrymme att tala de båda parallellt och att man inte ställts inför knepiga situationer 

där det uppkommit svårigheter att göra sig förstådd.  

Dessutom beskriver Hyltenstam (1999) att de mest särpräglade dialekterna talas av 

grupper med lägre social status. Att bondskan är en mycket särpräglad dialekt framkommer i 

ovanstående exempel men eftersom de två yngre informanterna inte uttrycker någon skam 

gentemot sin dialekt så kan vi se att den uppfattningen om klassamhället och klasskomplex 
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troligen succesivt suddats ut. Anmärkningsvärt för Hyltenstams (1999) påstående är dock att 

skåningar, som visserligen också talar en starkt särpräglad dialekt, inte enligt informanterna 

uppfattas på samma negativa sätt som den bondska dialekten. En möjlig förklaring är iså fall 

att skånska inte ursprungligen talades av bönderna, men att det då finns en paradox i hans 

uttalande. Einarsson (2009) lyfter också att tidigare forskning har visat att man anser att 

norrländska är en av de ”finaste” dialekterna. Dock så kan man inte anta att den undersökning 

och de respondenter som svarat har exponerats för den allra bredaste bondska dialekten. 

Däremot så borde ett sådant forskningsresultat medföra en viss stolthet för dess talare och 

genom att de två yngsta informanterna uppvisar stolthet i sin dialekt kan vi anta att det 

förhoppningsvis nått fram till dem.  

Den andra forskningsfrågan berör hur och när den bondska dialekten används och 

likt den upplevelse som beskrivs i inledningen när mina föräldrar förändrade sitt uttal 

beroende på omgivning, kunde man se att det också var gemensamt för alla informanterna 

med undantag från hur informant 3 påstår att hens pappa gör. Det verkar ha inte funnits någon 

ambition att föra sin dialekt vidare till sina avkommor. Detta konstateras också av Westerberg 

(2002) då hon genom sin iakttagelse sett att de unga inte lär sig bondska idag oavsett om 

föräldrarna talar den eller inte. Men utjämningen av dialekten kan inte bara skyllas på 

föräldrarna eller den skam som de äldsta bär med sig. Hyltenstam (1999) och Einarsson 

(2009) menar att individer undermedvetet anpassar sitt språkbruk efter den sociala gruppen. 

De sociala grupperna idag skiljer sig från de sociala grupper vi mötte förut. De grupper 

informant 4 mötte dagligen var hens familj och grannar som alla pratade bondska och 

exponerades inte för någon annan språkart innan hen började skolan i Norsjö centralort medan 

informant 1 har flyttat till annan ort och sannolikt påverkats därefter, även om hen säger sig 

inte gjort det medvetet. De sociala grupper människor möter idag kan skilja sig från dag till 

dag och ställe till ställe. Mötena kan ske på fler sätt än de gjordes för bara 50 år sedan och 

således blir dialekten mer prövad nu än någonsin. 

 

6.4 Didaktisk diskussion  

Att den moderna läroplanen främjar dialektbruk är ett framsteg för dialekten i frågas 

fortlevnad. Kursplanerna Svenska 2 och 3 hänvisar till att man ska lära sig något om ”språklig 

variation” och i ämnets syfte står det att man ska reflektera över språklig variation. Teoretisk 

sett betyder det att varje lärare borde avsätta lektionstid för att reflektera över, samt lära sig 

om ”språklig variation” och ”dialekt” samt dess likheter och skillnader m.m. I och med att 
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”språklig variation” är ett diffust och mycket övergripande begrepp kan man inte förutsätta att 

dialekten får någon signifikant utrymme i undervisningen.  De ospecifika och vaga 

formuleringarna i läroplanen ger rum för tolkning och därav kan man varken styra eller 

kontrollera huruvida de praktiserande lärarna tar hänsyn till de regionala och/eller lokala 

dialekterna. För att bevara dialekten hade det underlättat om det hade funnits ett större 

intresse i de lokala skolorna att bevara de lokala dialekterna. Att Norsjö kommun däremot inte 

längre tillhandhåller något gymnasium gör att de måste förflyttas till annan ort för att slutföra 

sina studier.  

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Då det nämns i delen om tidigare forskning att den bondska språkarten framförallt är en 

manlig angelägenhet (Westerberg 2002), vore det intressant att undersöka i vilken 

utsträckning den används inom mansdominerade domäner och framförallt var i 

generationerna man kan då kan se skiftningar i språkbruket. Förslagsvis kan man också 

undersöka hur språket skiljer sig mellan könen på individer av samma generation och 

härkomst genom att analysera språkbruket på lexikal nivå såsom de forskare som presenteras i 

uppsatsens del om tidigare forskning genomförde sin forskning(Westerberg 2002), Rosenkvist 

2012) och Westerlund (2010) . Dessutom finns en lucka för att studera hur ämnet dialekter 

överlag hanteras av skolor och lärare i praktiken eftersom läroplanens formuleringar kring 

ämnet i nuläget kan ses som relativt ospecifika.   
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