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Abstract

Grönberg, Anna Gunnarsdotter, Ungdomar och dialekt i Alingsås.  Göteborg: Acta
Universitatis Gothoburgensis, 2004. 394 s. (Nordistica Gothoburgensia. 27.)
Doktorsavhandling i nordiska språk. Institutionen för svenska språket, Göteborgs
universitet.
Young people and dialect in a small town in West Sweden. Doctoral dissertation in
Scandinavian Languages. Department of Swedish Language, Göteborg University.
2004. 394 pp.

This thesis presents a study of sociolinguistic variation among students from five
municipalities, all attending an upper secondary school in Alingsås, a town of
25,000, northeast of Göteborg, Sweden. The material consists of recorded interviews
with 97 students.

The informants are categorized according to social variables representing
different aspects of background and identity: Sex, type of study programmes
(vocational, intermediate, preparatory for university), demogeographical areas and
Alingsås neighbourhoods (divided on the basis of urbanization and socio-economic
factors), and lifestyle based on two-dimensional mapping (concerning taste, leisure,
mobility, plans for the future, etc.). The lifestyle analysis both complements and
includes traditional sociolinguistic variables.

Eight phonological and lexical variables are analyzed. The variants are found to
be associated with traditional local dialect, regional and supraregional standard,
Göteborg vernacular, general and Göteborg youth language.

Correlations with demogeographical area generally show a pattern going from
southwest to northeast (along the E20 highway and the railway from Göteborg). One
area does not fit into the continuum, in Sollebrunn (NW of Alingsås), where
particularly female informants tend to use standard and innovations to a higher
extent than informants in Herrljunga, which is situated the same distance from
Göteborg (but NE of Alingsås).

Gender is the second most important social factor, in two different ways. There
are general differences in linguistic behaviour between sexes, but also differences
between groups when gender is combined with study programme and lifestyle.
There are major differences from one social group to another when it comes to
expressing gendered identity through linguistic means.

Key words: sociolinguistic variation; phonology; dialect levelling; language change;
regionalization; urbanization; youth; upper secondary school; high school; youth
language; sex and gender; geographic mobility; demogeography; lifestyle.
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1 . Inledning

Den språkliga marknaden på en Alingsåsskola, liksom på många andra
västsvenska småstadsskolor, är relativt blandad. På en skolgård hörs
knappast vad som kallas genuin dialekt men det förekommer olika vari-
anter av t.ex. utjämnad västgötska, göteborgska och mer eller mindre
standardnära uttal, bl.a. beroende på vad som talas i hemmen och vilka
elever som har mest språkligt inflytande på sina kamrater. I samma
klass kan det gå barn till föräldrar som strävar efter att tala riks-
svenska, barn till inflyttade göteborgare som har kvar sin dialekt och
barn till föräldrar som har en stark lokalanknytning, både språkligt
och på andra sätt. Jämfört med storstadsregionerna finns det få elever
med annat modersmål än svenska. Som jag ska diskutera närmare sena-
re, visar många undersökningar att barn talar som sina föräldrar innan
de börjar skolan och att de under skoltiden anpassar sig mer och mer
till kamraterna och den lokala varieteten, för att vara som mest lokala
ungefär under högstadiet. Det finns alltså flera valmöjligheter för en
individ som börjar skolan. Vilka kamraters språk är viktigast att
anpassa sig till eller påverka? Och efter grundskolan, när vuxenvärlden
börjar få mer inflytande än de jämnåriga, är frågan vilka språkliga val
man under gymnasieåren gör inför framtiden, medvetet eller omed-
vetet.

För att söka svar på frågor om ungdomar och dialekt har jag inter-
vjuat 97 gymnasieelever i Alingsås. Alla går på samma skola, men de
kommer från olika program och olika orter inom ett stort geografiskt
elevupptagningsområde. I avhandlingen studeras sambandet mellan
språk och social identitet på Alströmergymnasiet i Alingsås, där för-
ändringar i dialekten relateras dels till sociala faktorer som kön, pro-
gramval, geografi och livsstil, dels till påverkan från dialekten i Göte-
borg, rikssvenskt talspråk och allmänt ungdomsspråk.

De teoretiska ramar som avhandlingen placerar sig inom är socio-
lingvistik och dialektologi i en vid bemärkelse, och de företeelser som
undersöks berör bl.a. dialektkontakt och ackommodation, social identi-
fikation och livsstilsgrupper, nätverksteori och livsformsanalys, social
och geografisk mobilitet, ungdomskultur och ungdomsspråk. Det yttre
ramverket kan sammanfattningsvis kallas sociodialektologi, där ut-
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gångspunkten är att kombinera teorier och metoder från socioling-
vistik, främst variationslingvistik, och dialektologi, främst dialektgeo-
grafi. Sociolingvistiken, eller språksociologi som den även kallas,1 har
sitt ursprung i dialektologin, men i dagens svenska forskningstradition
har de två forskningsgrenarna stått relativt långt från varandra. Dia-
lektologin har främst studerat äldre stadier av landsbygdens folkmål,
medan sociolingvistiken ofta har studerat samtida stadsspråk. På senare
år har dock en del projekt visat att skillnaden inte nödvändigtvis är så
stor. T.ex. har Anna Westerberg vid SOFI (Språk- och folkminnesin-
stitutet), i Uppsala, studerat en västerbottensdialekts förändring utifrån
informanter födda mellan 1848 och 1986 (Westerberg 2003)2; Bengt
Nordberg och Eva Sundgren vid FUMS (Avdelningen för forskning
och undervisning i modern svenska), i Uppsala, har i ett longitudinellt
projekt följt förändringar i Eskilstunaspråket (Nordberg 2001, Nord-
berg & Sundgren 2000, Sundgren 2002); inom projektet SweDIA 2000
har fonetiker från Lund, Stockholm och Umeå byggt upp en digitalise-
rad databas med landsbygdsdialekter runt år 2000 (Sven Björsten et al.
1999).3

Dagens sociolingvistik kan i sin tur beskrivas som uppdelad i två hu-
vudparadigm, variationsparadigmet och interaktionsparadigmet (Norr-
by 1995:49). Interaktionslingvistik, särskilt samtalsanalys, är den gren
av sociolingvistiken där det bedrivs mest forskning i Sverige idag
medan variationslingvistiken utgör en förhållandevis smal gren. I öv-
riga Norden (särskilt Norge och Danmark) utgör variationslingvistik
en större del av den samlade språksociologiska forskningen, samtidigt
som skiljelinjerna mellan dialektologi och sociolingvistik är mindre än
i Sverige (se Akselberg et al. 2003; Målbryting 2 (1999) och 4 (2000);
Pedersen 2000a, 2000b). Även i övriga Europa är sociodialektologin
mer utbredd än i Sverige (se exempelvis Gunnarsson et al. 2004, Matt-
heier 2000).

1 .1 . Disposition

Avhandlingen är disponerad enligt följande: I kapitel 2–4 diskuteras
övergripande teori- och metodfrågor. Kapitel 3–4 innehåller även be-

1 Termerna språksociologi och sociolingvistik har ursprungligen något olika inne-
börd. Fortsättningsvis används de synonymt, men sociolingvistik förekommer oftast.
Jfr Sundgren (2002:19).
2 Se beskrivning om projektet Norsjömålet på www.sofi.se.
3 Projektbeskrivning av SweDIA 2000 finns på www.swedia.nu.
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skrivningar av metoder, det undersökta området, intervjumaterialet
och språkliga variabler. Därefter presenteras analyserna av språkliga
och sociala faktorer i kapitel 5–8. I kapitel 5 görs en skattning av de
enskilda ungdomars grad av lokalspråklighet baserad på helhetsintryck
av intervjuerna, i kapitel 6 beskrivs traditionella dialektala varianter
som knappt förekommer i materialet, kapitel 7 behandlar variabler där
dialektala varianter håller på att ersättas av standardformer och kapitel
8 tar upp variabler där påverkan från göteborgskt eller allmänt ung-
domsspråk förefaller ha påbörjats relativt nyligen. Slutligen förs en
sammanfattande och jämförande diskussion av resultaten i kapitel 9.

1 .2 . Syfte

I denna avhandling studeras språklig variation bland gymnasieung-
domar i Alingsås. Materialet består av bandupptagna intervjuer med 97
elever på Alströmergymnasiet i Alingsås. Intervjuerna utgör underlag
för dels en språklig analys av en uppsättning fonologiska, grammatiska
och lexikala variabler, dels en social analys av deras svar på frågor om
intressen, livsstil, framtidsplaner m.m. Utifrån indelningar i grupper
baserade på sociala mönster, vill jag undersöka och diskutera samband
mellan språklig variation och social identitet.

Det finns ett antal syften och frågeställningar som ska belysas i av-
handlingen:

– I vilken utsträckning beror språklig variation på orientering mot
hemorten, Göteborg, Stockholm eller andra platser? Kommer påver-
kan från göteborgskan, föreställningar om standardsvenskan eller riks-
täckande ungdomsspråksideal?

– Hur skiljer sig resultaten från Alingsåsgymnasisterna från mot-
svarande resultat från en undersökning av Göteborgsgymnasister?

– Är det möjligt att beskriva den språkliga variationen ur ett för-
ändringsperspektiv? Vilka drag kan i så fall ses som tecken på en på-
gående dialektutjämning eller regionalisering?

– Kan språkbruk med inslag av västgötska drag i materialet betrak-
tas som dialektalt, även om det inte kan anses vara så kallad genuin dia-
lekt (kanske inte ens utjämnad dialekt) enligt traditionella definitioner?

– Vilka sociala faktorer har störst betydelse för språkliga val?

1 .3 . Hypoteser och utgångspunkter

Min huvudhypotes är att det finns variation i bruket av de utvalda va-
riablerna och att denna variation går att sätta i samband med sociala
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mönster som kan utkristalliseras från analysen av informanternas in-
tervjusvar. Utifrån dessa samband tror jag att det går att urskilja kate-
gorier med ungdomar som både har samma språkliga beteende och
som har gemensamma livsstilar och gruppidentiteter.

Av de sociala faktorer som kan spela in i gruppidentifikationen har
jag valt att undersöka kön, typ av gymnasieprogram, bostadsort och
livsstil. Livsstil är ett vitt begrepp som även kan innefatta faktorer som
kön, utbildning och hemort, men i detta sammanhang utgår jag från
följande indikationer på livsstils- och gruppidentitetsval: klädstil, mu-
siksmak och musikvanor, kafévanor, idrottsengagemang, andra fritids-
intressen, attityder till hemorten, uppväxtort, orientering mot Göte-
borg eller andra orter, geografisk mobilitet på fritiden, planer för val
av yrke eller fortsatta studier samt framtidsdrömmar. Jag har inte en
bestämd hypotes om vilken av de sociala faktorerna som har starkast
relation till den språkliga variationen, utan vill hålla den frågan öppen
och förväntar mig att finna mönster där de olika faktorerna samspelar
snarare än att en överskuggar de andra.

Vad gäller språkliga mönster i relation till sociala faktorer finns ett
antal hypoteser:

– När kön behandlas som två hela grupper (flickor och pojkar)
uppvisar pojkarna högst frekvens av traditionella, lokala drag medan
flickorna har högst frekvens av standarddrag och novationer.

– När gymnasieprogrammen delas in i tre typer fördelas språkliga
varianter mellan dem så att informanter på yrkesförberedande pro-
gram uppvisar störst andel lokala drag, informanter på studieförbe-
redande program uppvisar störst andel standard och göteborgska nova-
tioner, medan informanter i mellangruppen intar en mellanposition.

– När kön och programtyp kombineras framträder andra mönster
än de ovan antagna övergripande mönstren för kön respektive pro-
gramtyp. Den inbördes ordningen mellan de sex kombinerade grup-
perna (pojkar och flickor på yrkesförberedande program, pojkar och
flickor på program i mellangruppen samt pojkar och flickor på studie-
förberedande program) är inte given. Exempelvis kan någon av flick-
grupperna vara mer dialektal än pojkgrupperna eller kan en pojkgrupp
oftare använda standarddrag eller novationer än flickgrupperna.

– Vid indelningen i geografiska områden finns det skillnader mellan
de olika orterna, där andelen göteborgska varianter är gradvis mindre
och andelen traditionella varianter gradvis större ju längre från Göte-
borg informanterna bor.

– I jämförelser med gymnasistsamtal från Göteborg är andelen
standardvarianter och novationer större i Göteborgs- än i Alingsås-
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materialet, och jämförelsen kan användas som stöd för antagandet att
de flesta novationer sprids från (eller via) Göteborg till Alingsås.

– Vid indelningen av Alingsås i områden är andelen göteborgska
och standardvarianter störst i de delar av staden som har högst socio-
ekonomisk status och andelen traditionella västgötska varianter störst i
de delar som har lägst socioekonomisk status.

– Vid indelningen i livsstilsgrupper uppvisar de mest förändrings-
benägna grupperna störst andelar standardvarianter (Aktiva Anna/
Anders och Kafé-Karin/Kalle), de grupper som tillbringar mest tid i
öppna nätverk på kaféer har högst frekvens göteborgska varianter
(Kafé-Karin/Kalle och Party-Pia/Pelle) och de grupper som är mest
traditionalistiska har störst andelar traditionella västgötska varianter
(Medel-Mårten/Maria och Teknik-Tobbe/Tova).

1 .4 . Bakgrund till avhandlingen: Västsverigeprojektet

En betydelsefull bakgrund till avhandlingen består av ett projekt som
har utförts inom ramen för forskningsprogrammet ”Västsvensk kultur
och samhällsutveckling genom tiderna” vid humanistiska fakulteten på
Göteborgs universitet (hädanefter ”Västsverigeprojektet”). Under led-
ning av Lars-Gunnar Andersson genomförde jag tillsammans med
Helena Lund Isaksson en enkätundersökning, där syftet var att få svar
på frågorna om i vilken utsträckning Göteborgsdialekten lever kvar
bland ungdomar i Göteborg, om göteborgska drag sprids till omkring-
liggande dialekter och hur ungdomsspråket varierar i Göteborgsregio-
nen. Materialinsamlingen utförde Lund Isaksson och jag tillsammans,
bearbetning och inmatning av materialet i en databas (upplagd i
StatView 4.0) gjordes till största delen av Lund Isaksson. Bearbetning
och analys av resultaten, liksom de skriftliga rapporter som hittills har
utkommit, har gjorts av mig (Grönberg 1996, 1997, 1999a och under
arbete).

Vi besökte 27 högstadieklasser i Göteborgsregionen under vårtermi-
nerna 1994 och 1996, och enkäten besvarades av 634 elever. (Göte-
borgsregionen utgjordes i undersökningen av ett område från Stenung-
sund i norr till Varberg i söder, och från Hisingen i väster till Vår-
gårda och Borås i öster.) Enkäten bestod av frågor om geografisk bak-
grund, ett flervalstest med äldre Göteborgsuttryck och en lista med
standardsvenska bjudord där ungdomarnas egna synonymer efter-
frågades. Under arbetet med en kursuppsats på C-nivån använde jag en
i stort sett identisk enkät på två högstadieskolor i Alingsås (Grönberg
1994), och det materialet kunde därför inlemmas i projektet.



6

Resultaten visar bland annat tecken på hur ungdomsspråket i regio-
nen förändras i riktning mot en regional standardvariant, där utveck-
lingen sker på två plan genom påverkan från två olika håll. Dels finns
det ett närmande till riksspråket, dels märks en göteborgsk dialekt-
imperialism. Närmandet till riksspråket kan skönjas i en tendens att
regionala ord har ersatts av slangartade uttryck som förekommer i
hela landet. Med ’riksspråket’ är det alltså inte entydigt fråga om stan-
dardnormen, som skulle kunna uttryckas: [+riks, +standard]. I det här
sammanhanget handlar det snarare om det ideal eller det ordförråd
som är gemensamt för ungdomsspråk och vardagligt talspråk på en
rikstäckande nivå, med andra ord: [+riks, -standard]. Detta kommer i
avhandlingen att omtalas som ’allmänt ungdomsspråk’. Dialektimperi-
alism yttrar sig bl.a. i att göteborgsuttryck som bamba ’barnbespis-
ning, skolmatsal’ sprids i regionen, vilket kan relateras till ökad mo-
bilitet och migration inom regionen. Det är främst utflyttningen från
Göteborg till mindre orter som är stark. Tillgänglig statistik visar att
utflyttningen till kranskommunerna är omfattande, trots samtidigt
ökande befolkningstillväxt i Storgöteborg. På de orter där vi besökte
två olika skolor var det vanligt med skillnader i resultaten mellan
skolorna, vilket ofta kan förklaras med att eleverna på den ena skolan i
mycket högre grad är barn till inflyttade göteborgare, eller själva är
inflyttade. Alingsås är en typisk sådan ort, med ett betydande inflytan-
de från Göteborg och en märkbar skillnad mellan de besökta hög-
stadieskolorna vad gäller elevernas anknytning till Göteborg och deras
kunskap om och bruk av göteborgska uttryck.

Dialektutjämningen, tecknen på göteborgsk dialektimperialism och
skillnaderna inom förhållandevis små kommuner, har fått mig att vilja
gå vidare med en djupare studie på en enda av de undersökta platserna.
Alingsås är ett intressant val av många olika skäl. Med sin närhet till
Göteborg (ca 46 km), de goda kommunikationerna och den ökade ori-
enteringen mot storstadens kultur- och näringsliv, är Alingsås ett bra
exempel på en ort som står under massiv påverkan från Göteborg, men
där utvecklingen ännu inte har gått så långt som i mer närliggande
orter, som Kungälv, Lerum och Kungsbacka. Med bildandet av det nya
storlänet Västra Götaland den 1 januari 1998, kan man också anta att
regionaliseringen och Göteborgs inflytande i såväl Alingsås som övriga
Västsverige ökar ytterligare de närmaste åren.

Stadens näringslivsstruktur och kulturyttringar, som den speciella
kafékulturen, bidrar också till att göra Alingsås intressant. Kafékultur
förknippas snarare med storstads- än med småstadsliv, vilket pekar på
att det i denna småstad jämfört med andra svenska småstäder kan
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finnas en miljö som ger speciella förutsättning för den sida av urbani-
seringen som leder till dialektutjämning. Under första hälften av 1900-
talet var kafékulturen utbredd i svenska städer, såväl mindre som
större, och det fanns allt ifrån arbetar- och nykterhetskaféer till kul-
turkaféer och finkonditorier. Efter ”den stora kafédöden” som började
i slutet av femtiotalet återstod bara enstaka kaféer i småstäderna på
sjuttio- och åttiotalen. Även ”[i] storstäderna reducerades antalet kaféer
och konditorier kraftigt” (Oddner 2003:109–110). Kafékulturen över-
levde dock i Alingsås, liksom en specifik kategori av stamgäster före-
faller att ha överlevt där i större omfattning än i de flesta svenska små-
städer:

En ofta glömd kategori kafébesökare som fanns i början och mitten av
1900-talet är eleverna. [...] Elev- och ungdomsfiken torde ha fyllt en
betydande social funktion för unga i en tid som föregick fritidsgårdar och
andra fritidslokaler, daghem och diskotek. (Oddner 2003:106)

I slutet av 1990-talet fick kafékulturen ett nytt uppsving i svenska små-
och storstäder, men den har alltså aldrig haft någon nedgång i Alings-
ås.

Ytterligare ett argument för valet av Alingsås som plats för studien,
är att jag är född och uppvuxen där och därmed har kännedom om lo-
kalförhållanden och känsla för dialektala nyanser. Lokalanknytningen
kom också till nytta vid kontakten med rektor och lärare på Al-
strömergymnasiet. Det är inte ovanligt att göra ett val av undersök-
ningsort utifrån lokalkännedom och kontakter som underlättar möjlig-
heten att få informanter, bl.a. kan nämnas tidigare forskning av Bengt
Nordberg, Inge Lise Pedersen, Mats Thelander, Peter Trudgill och
Anna Westerberg.

1 .5 . Tankar bakom avhandlingsstudiens uppläggning

De frågeställningar jag söker svar på i avhandlingen sträcker sig mot
mer underliggande språkliga nivåer än de lexikala vi utgick från i
Västsverigeprojektet. Dels är flertalet av de variabler jag undersöker
fonologiska eller morfofonologiska, eftersom jag tror att många språk-
brukare är mer omedvetna om vissa uttalsvarianter än om lexikala
drag, vilka kan vara lättare att tillägna sig eller sluta använda. Förvisso
kan exempelvis de stigmatiserade, ”bonniga”, tjocka l:en vara lätta att
både identifiera och träna bort, men exempelvis många vokaler har
mer subtila varianter som kräver mer djupgående påverkan innan de
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förändras. Dels vill jag, förutom en kartläggning av hur dialektsitua-
tionen ser ut i Alingsås idag och varifrån den huvudsakliga språkliga
påverkan kommer, också undersöka några av de bakomliggande
mekanismer som gör att enskilda individer mer eller mindre medvetet
kan välja att förändra sitt språk. De mekanismer jag främst inriktar
mig på är social identifikation och grupptillhörighet, och hur de kan ta
sig uttryck i bl.a. livsstilsval (vilket diskuteras i kapitel 2).

I Västsverigeprojektet var våra informanter högstadieelever, men
den kategori språkbrukare jag nu studerar är gymnasister. Valet att
undersöka språk och identitet hos gymnasieelever grundar jag på att
det är under den åldern som många viktiga val för identitetsformning
och livsform i vuxenvärlden fattas. Hela tonårstiden präglas av identi-
tetssökande, men med valet av gymnasieprogram och vägar efter gym-
nasiet grundläggs en stor del av den sociala vuxenidentiteten (jfr
Bourdieu 2002 [1984], Johansson & Miegel 1992, Jönsson et al. 1993,
Trondman & Bunar 2001b).

Social tillhörighet är ett av fundamenten, vid sidan av andra sociala
faktorer som kön, etnicitet, ålder eller nätverk, för de förklarings-
modeller som används inom sociolingvistisk forskning (Labov 2001,
Loman 1972 och 1977, Nordberg 1971, Sundgren 2002). Den sociala
tillhörigheten har ofta definierats som klass, socialgrupp, socioeko-
nomisk status eller livsform, vilket i sin tur i allmänhet baseras på
yrkesstatus, utbildning, inkomst e.d. Barn och ungdomar kan inte kate-
goriseras på samma grunder, varför det vanligaste sättet har varit att
utgå från föräldrarnas socioekonomiska status när exempelvis skol-
elevers språk studeras (Aniansson 1996, Hammermo 1989). En annan
möjlighet är att utgå från stadsdelar eller förorter med olika demo-
grafisk sammansättning och socioekonomisk status (Kotsinas 1994). Jag
tror att social bakgrund spelar en viktig roll för ungdomars identitet
och språkliga beteende, där föräldrarnas socioekonomiska status och
den geografiska hemvisten är betydelsefull. Men, när det gäller gym-
nasister har de inte själva kunnat påverka föräldrarnas val av yrke,
bostad osv., och i denna studie strävar jag efter att vidga den sociala
tillhörigheten till att även omfatta de val ungdomar själva kan göra när
de konstruerar sin sociala identitet. Genom att informanterna har fått
uppge vilket gymnasieprogram de går på och i vilken ort eller stadsdel
de bor har jag indirekt information om deras socioekonomiska bak-
grund, men studien är utformad så att den, med intervjufrågor om
olika typer av grupptillhörighet och livsstilsval, även prövar andra
vägar att beskriva informanternas sociala identitet. Med det hoppas jag
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kunna finna några samband mellan gruppidentitet, livsstil och språklig
variation.

Grupptillhörighet och gruppidentitet spelar ofta en stor roll i ton-
åringars liv, och genom val av grupp och livsstil är det möjligt för en
del att gå utanför de gränser som kan finnas i den sociala kontext som
föräldrarnas sätt att leva utgör. Gruppidentiteten kan därmed också på-
verka de eventuella språkförändringar som individerna i en grupp
anammar eller tar avstånd ifrån, som en markering mot vuxenvärlden
eller andra ungdomsgrupper som de anser ha lägre eller högre social
status. Den biologiska könstillhörigheten kan ungdomarna inte påverka
i någon större utsträckning, men även den är viktig i sammanhanget
eftersom tonåren är en period då kön och sexualitet i hög grad präglar
identitetsskapandet. Det sätt på vilket ungdomarna konstruerar sitt
sociala kön är, tillsammans med social bakgrund, grupptillhörighet,
livsstil etc., en central del i den sociala identiteten. Därmed kan även
könstillhörigheten påverka hur språkförändringen varierar mellan in-
divider i en grupp, och mellan grupper där det sociala könet konstitu-
eras på olika sätt.

Som tidigare nämnts kunde vi i Västsverigeprojektet iaktta att språk-
förändringarna i regionen sker på två plan, på grund av att påverkan
sker dels från standardsvenskan, dels från göteborgskan. Vidare fann
vi belägg för dialektala skillnader mellan de två högstadieskolor i
Alingsås (av tre i centralorten) som ingick i undersökningen. Skill-
naderna kunde relateras till deras geografiska elevupptagningsom-
råden. Vid materialinsamlingstillfället kom en stor del av eleverna på
den ena skolan från områden strax sydväst om Alingsås, där en stor del
av föräldragenerationen är pendlare och där många inflyttade göte-
borgare bor. Genom fältarbete på gymnasieskolan kunde jag få tillgång
till elever från samtliga stadsdelar i Alingsås, liksom de flesta delar av
den kringliggande landsbygden, mindre tätorter i kommunen och an-
gränsande kommuner som Lerum, Vårgårda och Herrljunga. När
elever från stora geografiska områden blandas i nya klasser på gym-
nasiet uppstår en mängd nya valmöjligheter, där språklig och social
identitet inte längre begränsas av den närmiljö man vistats i under
grundskoletiden. När språkpåverkan sker på två plan innebär det att de
språkliga valmöjligheter som finns för en Alingsåsgymnasist blir minst
tre: ett närmande till standardsvenskans norm, ett närmande till göte-
borgskan eller ett närmande till Alingsåsdialekten.

De (minst) tre möjligheterna till språkliga val i Alingsås gör situa-
tionen komplicerad att beskriva, men inte mindre spännande att stu-
dera. Det vanligaste fallet i en dialektutjämningsprocess är att det går
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att beskriva den språkliga variationen med en glidande skala, där den
traditionella dialekten befinner sig på den ena extremen, standard-
språket på den andra och olika stadier av utjämnad dialekt och regional
standard däremellan, se figur 1:1. Figuren är baserad på Karl-Hampus
Dahlstedt (1979:45ff) och Lars-Gunnar Andersson (1985:62).

traditionell dialekt

utjämnad dialekt

regional standard

neutral standard

FIGUR 1:1. Dialektskala.

Ett exempel på en liknande situation är den i Burträsk i Västerbotten,
som Mats Thelander (1979a och 1979b) har beskrivit, där invånarna
har tre språkarter på sin repertoar: burträskmål, standardsvenska och
en mellanliggande regional standard (Thelander 1979b:63 f.). I en se-
nare artikel beskriver han situationen i termer som även kan appliceras
på liknande situationer i övriga landet: lokal dialekt, regional dialekt
och regional standard (Thelander 1991:75). De illustreras med tre
cirklar som går in i varandra, men i figur 1:2 har jag i stället placerast
dem längs en skala som motsvar figur 1:1 ovan. Westerberg (2003) be-
skriver en liknande situation i Norsjö, också i Västerbotten, varför
även Norsjömålet har lagts in i figuren.

lokal dialekt (Burträskmål, Norsjömål)

regional dialekt

regional standard

FIGUR 1:2. Varieteter i Burträsk och Norsjö.

I fallet Alingsås är det svårt att placera den lokala västgötska dialekten
i ena änden på en liknande skala med standardsvenska eller regional
standard i den andra och göteborgskan i mitten. I stället kan man tänka
sig ett slags trehörning med två axlar som i figur 1:3, där västgötskans
respektive göteborgskans utjämning i riktning mot standardspråket
utgör varsin yttre axel. På varje axel finns traditionell dialekt på ena
extremen och neutral standard på den andra, med olika stadier av ut-
jämnade och regionala varianter däremellan. Verkligheten är långt
ifrån så symmetrisk som figuren antyder, men den är ett redskap för
att beskriva hur dialektsituationen i Alingsåstrakten ungefär ser ut. Det
är sannolikt inga unga alingsåsare idag som talar traditionell väst-
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götska, men ett flertal använder i intervjuerna en utjämnad dialekt som
har många drag gemensamma med den traditionella (den näst understa
punkten på vänsteraxeln i figuren). Därutöver finns ungdomar som i
högre grad närmar sig standardsvenskan (näst översta punkten på
vänster axel), men det finns även talare som uppvisar göteborgska drag
i större eller mindre omfattning (de streckade pilarna). De sociala
kategorier som informanterna grupperas i kommer att kunna bedömas
efter om de har högst frekvens av västgötska, göteborgska eller
standardsvenska drag. (Se vidare diskussionen om dialektbegreppet i
2.4.) I undersökningen tas inte hänsyn till stilistisk variation då mate-
rialet endast är inspelat i en typ av kontext, dvs. det är endast språket i
intervjusituationen som bedöms. Det är både möjligt och troligt att
många informanter använder ett mer dialektalt språk i mer informella
situationer. Det språkbruk som analyseras här kan betraktas som den
yta de vill visa upp i kontakt med utsocknes, vilket kan innebära både
en önskan att betona tillhörighet med lokalsamhället, genom val av
dialektala former, och att sociala ambitioner uttrycks genom att de
undviker lokalspråkliga former.

traditionell 
västgötska

utjämnad 
västgötska

västgötsk 
regional standard

neutralt standardspråk

traditionell 
göteborgska

göteborgsk 
regional standard

utjämnad 
göteborgska

FIGUR 1:3. Modell för dialektsituationen i Alingsåsområdet.

För att knyta ihop de olika trådarna – dialektförändring, social identi-
fikation, göteborgskans inflytande – har jag gjort intervjuer med
alingsåsgymnasister som kan analyseras både fonologiskt och inne-
hållsmässigt. Med hjälp av indelningar i olika grupper och kategorier
baserade på språkliga drag och sociala mönster, hoppas jag därmed
kunna finna resultat som kan bidra till diskussionen om hur språk och
social identitet hänger samman.
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2 .5 . Livsstil

2.5 .1 . Klass, socialgrupp, livsform eller livsstil?















2.5 .2 . Livsform eller livsstil?
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2.5 .4 . Minervamodellen, Ungdomsbarometern och Mosaic















2 .6 . Sammanfattning av den teoretiska ramen





3 . En bakgrundsteckning av Alströmergym-
nasiets geografiska elevupptagningsområde

3.1 . Göteborgs inland

Göteborgs Inland Upplevelsehandbok Göteborgs Inland
Guide



www vastsverige com/vastgotalandet

www alingsas se

www lerum se
www goteborg com

Göteborgs Inland Guide
www alingsas se/

turism Alingsås

www vargarda se www herrljunga se
www vastsverige com/vastgotalandet

Västgötalandet
Vårgårdakartan



Mjörn

Anten

Karta över elevupptagningsområdet och den
geografiska indelningen

Informanternas fördelning på geografiska områden



Informanternas fördelning på kommuner

3 .2 . De fem geografiska områdena

Norstedts plusordbok Nationalencyklopedin

www.mosaic.se
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Värderingskarta över geografiska områden, inkl. delar
 av Alingsås, och värden baserade på 

3.2 .1 . Området Herrljunga–Vårgårda

Herrljunga



Vårgårda

www.mosaic.se

3.2 .2 . Området Sollebrunn–Essunga

Sollebrunn

Essunga

www.mosaic.se

3.2 .3 . Området Gräfsnäs–Östadkulle

Gräfsnäs
Östadkulle



www.mosaic.se

3.2 .4 . Området Alingsås centralort

Alingsås

3.2 .5 . Området Västra Bodarna–Lerum

Västra Bodarna 

Lerum

www.mosaic.se



3.2 .6 . Områdena som helhet

3 .3 . Alingsås kommun



www.alingsas.se
www.alingsas.se/kommun/fickdata98/index.html
www.alingsas.se/naringsliv/index.html

3.3 .1 . Allmänt om Alingsås

Kommunarkivet



www.alingsas.se/
naringsliv/index. html

www.alingsas.se/turism/indexturism.htm



3.3 .2 . Stadsdelar i Alingsås



3.3 .3 . Området Alingsås norr+öster

www.mosaic.se

3.3 .4 . Området Alingsås centrum+söder



www.mosaic.se

3.3 .5 . Området Alingsås väster

www.mosaic.se



3.3 .6 . Skillnader och likheter mellan Alingsåsområdena

www mosaic se

3 .4 . Sammanfattning av beskrivningen av de geografiska
områdena



www.mosaic.se



3 . En bakgrundsteckning av Alströmergym-
nasiets geografiska elevupptagningsområde

3.1 . Göteborgs inland

Göteborgs Inland Upplevelsehandbok Göteborgs Inland
Guide



www vastsverige com/vastgotalandet

www alingsas se

www lerum se
www goteborg com

Göteborgs Inland Guide
www alingsas se/

turism Alingsås

www vargarda se www herrljunga se
www vastsverige com/vastgotalandet

Västgötalandet
Vårgårdakartan



Mjörn

Anten

Karta över elevupptagningsområdet och den
geografiska indelningen

Informanternas fördelning på geografiska områden



Informanternas fördelning på kommuner

3 .2 . De fem geografiska områdena

Norstedts plusordbok Nationalencyklopedin

www.mosaic.se
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3.2 .6 . Områdena som helhet

3 .3 . Alingsås kommun
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www.alingsas.se/kommun/fickdata98/index.html

www.alingsas.se/naringsliv/index.html

3.3 .1 . Allmänt om Alingsås

Kommunarkivet



www.alingsas.se/
naringsliv/index. html

www.alingsas.se/turism/indexturism.htm



3.3 .2 . Stadsdelar i Alingsås



3.3 .3 . Området Alingsås norr+öster

www.mosaic.se

3.3 .4 . Området Alingsås centrum+söder



www.mosaic.se

3.3 .5 . Området Alingsås väster

www.mosaic.se



3.3 .6 . Skillnader och likheter mellan Alingsåsområdena

www mosaic se

3 .4 . Sammanfattning av beskrivningen av de geografiska
områdena



www.mosaic.se



4 . Metod och material

4 .1 . Intervjuerna



a) Kläder, stil

b) Musiksmak, radiovanor

c ) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e ) Umgås, fest, bio

f ) Kaféer

g ) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden



4.1 .1 . Urval av informanter





4.1 .2 . Intervjuernas längd



χ



4.1 .3 . Transkriptioner



4.1 .4 . Att undvika observationsparadoxen



4 .2 . Sociala bakgrundsfaktorer



4.2 .1 . Kön



4.2 .2 . Programtyp









4.2 .3 . Kön/programtyp

4.2 .4 . Geografisk indelning av hela området







4.2 .5 . Stadsdelar i Alingsås



4.2 .6 . Livsstilsgrupper











FÖRÄNDRINGSBENÄGNA

TRADITIONELLA

IDEELLAMATERI-
  ELLA

 

 
 

























4 .3 . Undersökta språkliga variabler







χ

χ

4.3 .1 . Jämförelsematerial



4.3 .2 . Allmänt om svenska ö-varianter

ø  ø  œ  œ ø  ø
œ  œ

snø  snœ r e føl ja  
fœr a



snø  snø r e 
føl ja  før a

  r

ø  ø  
ør  ø r 

œ  œ  
œr  œ r

ør  ø r œr  œ r



œ

œ  snœ  
snœ r e fœl ja  fœr a

ø œ ø œ

œ



ø ø ø  ø / ør ø r

ø

ø œ œ œ  œ / œr  œ r

œ (

œ π

œ

œ  

kœ l

ko l



ø  
œ ø

ko l

ko l
kœ l

œ ta  

tjöta ø ta prata

tjötar ø ta r

småtjôtar smo œ ta r

œ ø

knökigt



ø œ

f l ja  och f r a

sitta å tjata ta
tjatar ta r

tjata



ø



5 . Skattad lokalgrad

5.1 . En första bedömning

I Y ε r
hemma hem a

helg hæl j natur nat er
jeans In s l°

x en  bit
be t e sa sa sulle s l e la

änna e borta b c e te
ock att päsa sjövliga

x
la

x x la

x la



β
œ tjôta œ ta tjöta

ø ta

Översikt över lokalgradskala

mycket standard
lite standard
lite västgötska
mycket västgötska
lite västgötska med göteborgsinslag
lite standard med göteborgsinslag

mycket standard lite standard lite väst-
götska mycket västgötska

lite västgötska med göteborgsinslag
lite standard med göteborgsinslag

mycket västgötska med göteborgsinslag
mycket standard med göteborgsinslag

Mycket göteborgska

i z y z



 Lokalgradsmodell



5.1 .1 . Lokalgrad i hela materialet

MS
MV, LV, LS SG, VG

Lokalgrad, antal informanter och procentsatser

MS+LS LV+MV VG+SG Tot.

Antal informanter 24 51 22 97
Procent 24,7 52,6 22,7 100,0

 Lokalgrad, samtliga informanter



MS

lite västgötska lite standard
LV

LS
MV

SG VG

SG
VG

LV MV

MS LS
VG SG

5.1 .2 . Lokalgrad och kön

MS

LV LS

Lite västgötska

LV

MV
LS

χ

MS, LS
SG



MV, LV, VG

VG SG

Lokalgrad och kön, antal informanter och
procentsatser

χ

Lokalgrad och kön, fördelning i procent



5.1 .3 . Lokalgrad och programtyper

MS

MS

χ

Lokalgrad och programtyp, antal informanter och
procentsatser

χ

LV
MV

LS
LV

LS
MV

LV
LS

MV



 Lokalgrad och programtyp, fördelning i procent

lite
västgötska LV västgötska med göteborgska inslag VG

lite västgötska LV lite
standard LS

LS
LV

göteborgskan

VG SG

VG västgötska med göteborgska
inslag,

SG standard med göteborgska inslag



change
from above change from below

5.1 .4 . Lokalgrad och bostadsort

LV LS
MS

Lokalgrad och geografiska områden, antal informanter
och procentsatser

χ



MS LV

VG

Lokalgrad och geografiska områden

SG
MV LV

SG VG

VG



lite västgötska LV lite standard
LS

 Översiktsbild över geografiska områden och lokalgrad

5 .2 . Sammanfattning av lokalgradsbedömning





6 . Äldre Alingsåsvarianter som är nästan helt
ersatta av standardformer

markörer indikatorer

l

6 .1 . Tjockt l

l l
l l

l
l

l
l°

bli bland
blå l



l
 

l

l kul
folk l kul
folk
blandad bli

kan man väl inte
trasiga kläder

l

l°
ø I

ock sa sulle

blandat blandade
blandad

bl bl I

lIt e blandad b I

bli b I

fø r

släktingar l° I

ock

sa sa ø r vo ro a It
vo ro a I

ε r cn ø rj
släktingar l° sulle s l e

I

It ø r



6 .2 . /rd/ som tjockt l

›
l → gål

går du o

tror du tru jø r tI e

6 .3 . Sje-ljud i /sl/

l l°
l slut-

et jätteslut till slut
släkt släkting slafsiga

Stockslycke 

i z

accommodation

l



l

omväxling cmvεk l°I  växla vεk l°a gödsla jø l°a

 växel vεk el gödsel jø el
l° om-

växling sl
l°

å
l°

Stocks-lycke av-slapp-
nat slappa

l°  
  

slappa sl  avslappnat l°

j hæ r i z i z r
ty hp i z

ø ø c

i z i z

ty hp i z œ  
Stockslycke l°

ær
I æm

sl landslagsnivå slowjam arbetslivs-
erfarenhet l°

slowjam



slappa sl œ
fœ r avslappnat l°

l°

slut l° t  

slut l° t  

släktingar sl

6 .4 . Sa ’ska’ och sulle ’skulle’

sa sa sulle
s l e

sa sulle

ska sa

ska ska j sa sa j

sa sa ska ska

Presley Stockslycke pyssla
om. Stockslycke pyssla l°

Presley



sa ska a

ska gâlen
ta

dra

ska
ska

ska
a

6 .5 . Bakre /r/

R röra
Rø ra dörr døR

r r

r r
 radion

r R dj n

R
R

R



r r

R  

6 .6 . Böjningsformer

a dörra flecka

 ena ena flecka
e e fjälla

ade röka
te röka–röka de –rökat rökar

a

vagna

Ja sa sa köpa ena råtta R ct a



te
putta ade putta–putte–putt

putter
rökar

rökar röker

e a
borte de e där borta Mjörn där borte

samme samme låt bete
en bete in i framtiden

ena torgena fönstrena

en ena

banden bandena

6 .7 . Ett undantag

er or
byxer skjorter

or



-er -or

människor -or

människor -or
byxor läxor skivor skjortor tröjor

er or

Substantiv av 1 dekl  i plural med -  eller -

6 .8 . Kort diskussion om äldre Alingsåsvarianter

er
or

l l° sa
sulle, ’skulle R





7 . Varianter som är på väg att ersättas av
standardformer

la väl änna lik-
som typ

la änna

7 .1 . Variabeln ÖR

ö

ö

7.1 .1 . Beskrivning av varianter av ÖR

Slutet ÖR ør  ø r

Öppet ÖR œr  œ r

ö



ør  ø r
œr

œ r

7.1 .2 . Variabeln ÖR och sociala faktorer

ør  ø r

œr  œ r

Variabeln ÖR, fördelning av varianter i hela
materialet, antal belägg och procentsatser

ö



ö

Variabeln ÖR, procentuell fördelning av varianter i
hela materialet

7.1 .3 . ÖR och kön

χ



Variabeln ÖR och kön, antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln ÖR och kön, fördelning i procent

7.1 .4 . ÖR och programtyp

χ



Variabeln ÖR och programtyper, antal belägg och
procentsatser

χ

Variabeln ÖR och programtyper, fördelning i procent

7.1 .5 . ÖR och kön/programtyp

χ



Variabeln ÖR och kön/programtyper, antal belägg och
procentsatser

χ



Variabeln ÖR och kön/programtyper,
fördelning i procent



Variabeln ÖR och kön/programtyper, efter andel
öppet ÖR

7.1 .6 . ÖR och geografiska områden

χ

Variabeln ÖR och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln ÖR och geografiska områden,
fördelning i procent

7.1 .7 . ÖR och delar av Alingsås



Variabeln ÖR och delar av Alingsås, antal belägg och
procentsatser

χ



Variabeln ÖR och delar av Alingsås,
fördelning i procent

Variabeln ÖR och geografiska områden inklusive
delar av Alingsås, efter andel öppet ÖR



7.1 .8 . ÖR och livsstil

Variabeln ÖR och livsstilsgrupper, antal belägg
och procentsatser

χ

χ



Variabeln ÖR och livsstilsgrupper,
fördelning i procent

Variabeln ÖR och livsstilsgrupper,
efter andel öppet ÖR



7.1 .9 . Kort diskussion om ÖR och social variation





7 .2 . Variabeln LA

la
änna

väl liksom typ

7.2 .1 . La och änna – lokala diskurspartiklar

la änna
väl

felle, ’l välan ända

väl liksom

ba sär

La änna
la änna

odet
Kals odbok



la
la

änna

La

la

la la
Änna

la änna

7.2 .2 . Variabeln LA, varianterna la och väl

la
väl

La la
la

la
la

’l

felle la

la

Änna änna
la



la

la

la

la
la

la

Väl vεl
väl

la
Svenska Akademiens grammatik

la
väl

La väl

la väl

la väl

La

la väl

la jIn s ti sœ  

la

la



Väl
la

väl

väl väl

väl

väl

la väl

7.2 .3 . Variabeln LA och sociala faktorer

la
väl

Variabeln LA, fördelning av  i hela materialet,
antal belägg och procentsatser

La Väl

la la 
la la

väl väl 
väl väl

väl/ju
väl

la
la



la

la

väl

la
la

Väl

La

Variabeln LA, procentuell fördelning av 
i hela materialet

7.2 .4 . LA och kön

χ
la

La



ariabeln LA och kön, antal belägg och procentsatser

La Väl

χ

Väl

La

Variabeln LA och kön, fördelning i procent

7.2 .5 . LA och programtyp

la väl

la väl

la väl

la väl
la väl



la
väl

Variabeln LA och programtyper,
antal belägg och procentsatser

La Väl

χ

Väl

La

Variabeln LA och programtyper, fördelning i procent

7.2 .6 . LA och kön/programtyp

la

la



la
la

Variabeln LA och kön/programtyper,
antal belägg och procentsatser

La Väl

χ

Väl

La

Variabeln LA och kön/programtyper,
fördelning i procent



la väl

Väl

La

Variabeln LA och kön/programtyper, efter andel 

7.2 .7 . LA och geografiska områden

la

la



la

la

Variabeln LA och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

La Väl

χ

Väl

La

Variabeln LA och geografiska områden,
fördelning i procent

la
väl



la

Väl

La

Variabeln LA och geografiska områden,
efter andel 

la

la

la väl
La

la

7.2 .8 . LA och delar av Alingsås

la väl

väl
la



la

Variabeln LA och delar av Alingsås,
antal belägg och procentsatser

La Väl

χ

Väl

La

Variabeln LA och delar av Alingsås,
fördelning i procent



la

Väl

La

Variabeln LA och geografiska områden inklusive
delar av Alingsås, efter andel 

Variabeln LA och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

La Väl

χ



7.2 .9 . LA och livsstil

la väl

la
χ

Väl

La

Variabeln LA och livsstilsgrupper,
fördelning i procent

Väl

La

Variabeln LA och livsstilsgrupper, efter andel 



la väl

la
väl

la
väl la väl

la väl
la väl la väl

la

la väl

la
väl

la väl
la

la
väl

7.2.10. Jämförelse av LA i Alingsås och Göteborg

la änna

la



la väl

la
väl la

väl 

la väl la
väl

la änna

la änna

Jämförelse av  och  i avhandlings-
och GSM-korpusarna

La Väl

Conc

la väl



la väl

la

la

Väl

La

Variabeln LA i avhandlings- och GSM-korpusarna

la

la

la

la väl



la

la

Väl

La

Variabeln LA i avhandlings- och GSM-korpusarna,
efter andel 

7.2.11. Kort diskussion om LA och social variation

la

la

la
la

la

la



la

la la

la
la

la
la

la

la

la

la

la
la



covert prestige La

la

la

la

la

7 .3 . Variabeln ÄNNA

änna liksom typ

7.3 .1 . Variabeln ÄNNA, varianterna änna, liksom och typ

änna
liksom typ

väl la

såhär/sär
liksom typ



Änna εn a
änna

änna

änna

Kals odbok

ända

liksom
änna

liksom

änna
ungefär

ungefär ungefär

änna

änna

änna liksom

änna

änna



änna liksom

liksom typ

änna liksom

typ liksom

liksom typ

typ
liksom

 Liksom lIk s cm
Liksom

änna liksom

änna typ
Liksom

typ
ba liksom

liksom

liksom
liksom

 Typ ty zp ty hp ty p / tY p
Typ

typ

typ Norstedts svenska ordbok
typ

en hamnstad ~ Göteborg” typ



typ

änna

typ

Typ

typ

7.3 .2 . Variabeln ÄNNA och sociala faktorer

änna liksom typ
änna

änna
la

änna

liksom typ

liksom typ änna

Variabeln ÄNNA, fördelning av varianter i hela
materialet, antal belägg och procentsatser

Änna Liksom Typ



Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA, procentuell fördelning
av varianter i hela materialet

7.3 .3 . ÄNNA och kön

änna liksom typ

la

änna
änna

Variabeln ÄNNA och kön, antal belägg
och procentsatser

Änna Liksom Typ

χ



änna

liksom
typ

liksom typ
typ

typ
liksom

Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och kön, fördelning i procent

7.3 .4 . ÄNNA och programtyp



la väl

liksom
typ

Typ

änna

Variabeln ÄNNA och programtyper,
antal belägg och procentsatser

Änna Liksom Typ

χ

liksom
änna

liksom
typ



Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och programtyper,
fördelning i procent

7.3 .5 . ÄNNA och kön/programtyp

Variabeln ÄNNA och kön/programtyper,
antal belägg och procentsatser

Änna Liksom Typ

χ



liksom typ

änna
typ liksom

typ liksom
typ

lik-
som

änna

liksom
typ

liksom typ
änna

liksom typ

Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och kön/programtyper,
fördelning i procent

liksom
typ

liksom typ
änna 

liksom typ



liksom
typ

liksom typ

liksom typ

liksom 

typ
liksom

änna

väl

Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och kön/programtyper,
efter andel 



7.3 .6 . ÄNNA och geografiska områden

Variabeln ÄNNA och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

Änna Liksom Typ

χ

änna

änna

änna



i z bönner
änna

änna

fi zna
i v et

fi zna

ti d

li zv
li zt e

vi z vi z änna li zt e
änna

änna

änna

änna



Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och geografiska områden,
fördelning i procent

liksom typ
typ

liksom

liksom typ

liksom
liksom

Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och geografiska områden,
efter andel 



typ

7.3 .7 . ÄNNA och delar av Alingsås

änna
χ

änna

Variabeln ÄNNA och delar av Alingsås,
antal belägg och procentsatser

Änna Liksom Typ

χ

änna

änna



Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och delar av Alingsås,
fördelning i procent

7.3 .8 . ÄNNA och livsstil

typ
liksom

änna

χ

Variabeln ÄNNA och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

Änna Liksom Typ

χ



Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och livsstilsgrupper,
fördelning i procent

liksom typ

liksom

liksom
typ la väl

liksom typ

liksom typ liksom
typ liksom typ

liksom typ



liksom typ
liksom typ

liksom typ

Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA och livsstilsgrupper,
efter andel 

typ

typ

liksom

7.3 .9 . Jämförelse av ÄNNA i Alingsås, Göteborg
och Stockholm

la
änna



änna

änna liksom typ
änna

liksom typ

liksom typ

Jämförelse av ,  och  i avhandlings-,
GSM- och Stockholmskorpusarna

Änna Liksom Typ

liksom

liksom typ

liksom typ



Änna
liksom typ

Typ
typ liksom-

typ

liksom
typ

Liksom
typ

liksom typ,

typ
typ

typ

typ

sär

sär så här/där sådan
här/där

ba’

sär så här (så’ä, s’ä)
typ såhär

typ
Såhär
såhär typ liksom

typ
så’är



Typ

Liksom

Änna

Variabeln ÄNNA i avhandlings-, GSM-
och  Stockholmskorpusarna

liksom Änna
liksom typ

typ liksom

liksom

liksom

Liksom
typ

Typ änna

änna

änna

många djurvänner säjer
djurvänner sär typ bryr svälter hjäl

typ



änna
la

änna
änna

änna

Typ

Liksom

Änna

Variabeln  i avhandlings-, GSM- och
Stockholmskorpusarna, efter andel 

7.3.10. Kort diskussion om ÄNNA och social variation

liksom
typ

änna
änna

änna
liksom typ



la

liksom typ

liksom typ

typ

urban jumping

mula
göra sylta

liksom
typ

hånka
hanka hänka

liksom typ

typ

typ liksom



liksom typ typ

la typ

liksom typ

liksom
änna

typ

typ

typ

liksom

typ
liksom

typ

liksom
typ

änna



typ

typ

liksom

7 .4 . Variabeln VOK – vokalförkortning

i ea ä ä å å å i
å o i
i u

reallocation

a dörra

vagna



Tentativa regler för vokalkvantitet framför
konsonantkluster och dubbeltecknad konsonant

1. Huvudregler och undantag

1.1.
hand, bark, sax, fors, barsk

1.1.1. ord, hård,
värld; barn, hörn, torn; sorl, pärla, Karl

1.1.2. kart,
fart, snart stjärt, svart, fort port, ort, skjorta

1.1.3. moln, aln,
hävd, blåst
1.2.

lågt, bils
1.2.1.

t vitt, vitt, gott
1.2.2. te

t köpte, köpt, kokt
1.2.3.

högt lågt köpte, köpt löpte, löpt

1.3. 

1.3.1. 
häpna öppna

1.3.2. magra
1.3.3. fradga
1.3.4.

ögla öggla
1.4. 

2. Regional variation

2.1.
fjärde, Hans, horn, hårt, moln, mård, fjorton, torsdag, vårda, värd

2.2.

2.3. port,
skjorta

åka o ka → åkte ck t e fin
fi n → fint fIn t heta he ta → heter hεt er

fint fIn t
fi znt fi nt fI nt



van v n →
vanlig v n lI

7.4 .1 . Bakgrund till variabeln VOK

fink fint
→ →

a
va°kkna r°a°kkt va°nnlit ta°vvl°a a°rrvinna

r°ennt
r°ikkt robbl°a°

l° r°

a°

r°

r°

en

l°



l° o°

a°

t finnt
te lässte na la räckna, seggla

re ra höggre

ning övvning

na la re ra ning

lite lika olika från

t
-ht

tt

7.4 .2 . Beskrivning av varianter av VOK

D-ord
R+S-ord

liksom
Göteborg

liksom Göteborg



olika omvårdnad  Vårgårda

Norstedts svenska uttalslexikon
Svenska språknämndens uttalsordbok

7.4.2.1. D-ord – korta i dialekten

D-ord 

fint åkte

jeans t-shirt

D-ord långa lite li t e Vårgårda
vo r o a

D-ord korta lite lIt e Vårgårda
v cr c a

Vårgårda Gräfsnäs
vo r o v cr c

vo r c v cr o



Ett urval D-ord, efter antal belägg med kort vokal

i
i
å å

ea
å
ä ä

a
i

i
a

å
a

å
u
å
o

i
a

a
ö

7.4.2.2. R+S-ord – fakultativ kvalitet i regional- och standardspråk.

R+S-ord  

blitt blivit
vart varit

R+S-ord långa fotboll fu tb cl
tisdag ti sda gjort ju trivs tri s varit v rIt

R+S-ord korta fotboll f p cl
tisdag tIs da gjort j triv s
trIf s vart va

vart
v r



Ett urval R+S-ord, efter antal belägg med kort vokal

i
å

o
ö

i
o

o
i

i
o
o
o
e
i o
y
ö i
å

ö
i

u

7.4 .3 . Variabeln VOK och sociala faktorer

Variabeln VOK, fördelning av D-ord och R+S-ord
i hela materialet, antal belägg och procentsatser

D-ord

R+S-ord



Variabeln VOK, procentuell fördelning av varianter
i hela materialet

7.4 .4 . VOK och kön

χ



Variabeln VOK, D-ord och kön, antal belägg
och procentsatser

χ

Variabeln VOK, R+S-ord och kön, antal belägg
och procentsatser

χ

Variabeln VOK och kön, fördelning i procent



7.4 .5 . VOK och programtyp

Variabeln VOK, D-ord och programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln VOK, R+S-ord och programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ



χ

Variabeln VOK och programtyper,
fördelning i procent

7.4 .6 . VOK och kön/programtyp

χ



Variabeln VOK, D-ord och kön/programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ

χ



Variabeln VOK, R+S-ord och kön/programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln VOK och kön/programtyper,
fördelning i procent



Variabeln VOK och kön/programtyper,
efter andel lång VOK

7.4 .7 . VOK och geografiska områden



χ

Variabeln VOK, D-ord och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln VOK, R+S-ord och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln VOK och geografiska områden,
fördelning i procent



Variabeln VOK och geografiska områden,
efter andel lång VOK

7.4 .8 . VOK och delar av Alingsås



Variabeln VOK, D-ord och delar av Alingsås,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln VOK, R+S-ord och delar av Alingsås,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln VOK och delar av Alingsås,
fördelning i procent

Variabeln VOK, D-ord och geografiska områden
inklusive delar av Alingsås, efter andel lång VOK



Variabeln VOK, R+S-ord och geografiska områden
inklusive delar av Alingsås, efter andel lång VOK

7.4 .9 . VOK och livsstilsgrupper



Variabeln VOK, D-ord och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln VOK, R+S-ord och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln VOK och livsstilskategorier,
fördelning i procent



Variabeln VOK, D-ord och livsstilskategorier,
efter andel lång VOK

7.4.10. Kort diskussion om VOK och social variation



Variabeln VOK, R+S-ord och livsstilskategorier,
efter andel lång VOK





8 . Variabler som är under påverkan från
göteborgskt eller allmänt ungdomsspråk

u ö

8 .1 . Variabeln I/Y

i y
i z / y z

i / y I / Y



i
igår i

aldrig alltid

aldrI alrI altI

aldri
alltid i

aldrig

i y

I / Y

jeans trivs, olika mina/dina/sina

8.1 .1 . Beskrivning av varianter av I/Y

Frikativiserat I/Y i z / y z

Standard-I/Y i / y i / y
ij / y h bij

bio tij e tio ny ha nya



Sänkt I/Y I / Y
i / y

bI bio tI e tio nY a nya

I / Y

I  I  Y  Y
y  y h yi  ij  i z

z

Varianter av I/Y i vokalfyrhörning,
baserad på Elert (1997)

i i

i i
e

bete be t e

Bete
beten betet revet



sketen sketet skrevet

bek vet
veka

ej fint
fejnt

e i

i y
i i

i

i i

i
i

i
), i y

 / / .



i y
i /ij / y /y h

z j

i z / y z

i / y i y

i y

i y i y

i y

i y

i y

i
I

I i,

i y i y



i y

z
i z / y z

Översikt över varianter av I/Y.

i z i ij I
z y y h

Y

I / Y
I

8.1 .2 . Några informanters bruk av I/Y

skiver skivor skit, skita i

I I Skiver



i  I  
 xi xI

trivs stil
skiver

trivs i z i I mina I min i stil i z

ekonomin i

skiver I

Maria i z

si zv er

si z
i xI

skiver
x

lIt e skiver xi v er bij
tY p

x

x

x



x

åkte ckt e

ckt e hit hi zt fø  
hε r i i z  

blir bli z r typ ty zp soæ r
Ilda

vε a r fiender fi zεnd er Vita vi zta dæ r

lIksom

liksom i olika
jätteolika typ skit liksom

lIk s cm lI k s cm

s i z



liksom i lik s cm
li k s cm

liksom i

typ

typ

ty p i z

lI t e 

I typ ty p
typ tY p typ tY p

i liksom
precis i liksom

i liksom precis

i

liksom

liksom

liksom typ

liksom typ



Y

I typ ty hp
I

Fördelning av I/Y-varianter hos Bodil S

typ i i
blir skivan olika
lite lila jätteolika
vi JC typ
fin/-t/-a/-are jeans skit
hit/dit/ typ
fika T-shirtar
bio/nian/tie nian
dyrt/dyra/fyra lite
tiden/tidigt vi
precis MTV
mysigt blir
termin/-en mil
i dit
bli/-vit
stil Europalinje
panik/musik fika
Eagle Eye liksom
olika/likadant
vita skiter
alltid
JC
T-shirt
MTV
förhoppningsvis
liksom liksom liksom
jätteolika jätteolika olika

liksom

8.1 .3 . Variabeln I/Y och sociala faktorer



Variabeln I/Y, fördelning av varianter i hela
materialet, antal belägg och procentsatser

Variabeln I/Y, procentuell fördelning i hela materialet

8.1 .4 . I/Y och kön



Variabeln I/Y och kön, antal belägg och procentsatser

χ

χ

Variabeln I/Y och kön, fördelning i procent



8.1 .5 . I/Y och programtyp

χ

Variabeln I/Y och programtyper, antal belägg
och procentsatser

χ



Variabeln I/Y och programtyper, fördelning i procent

8.1 .6 . I/Y och kön/programtyp

Variabeln I/Y och kön/programtyper, antal belägg
och procentsatser

χ



Variabeln I/Y och kön/programtyper,
fördelning i procent



Variabeln I/Y och kön/programtyper,
efter andel frikativiserat I/Y

8.1 .7 . I/Y och geografiska områden

χ



Variabeln I/Y och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

 8; χ

Variabeln I/Y och geografiska områden,
fördelning i procent



Variabeln I/Y och geografiska områden utom
Sollebrunn–Essunga, efter andel frikativiserat I/Y



i y

m bI l



Variabeln I/Y och geografiska områden,
efter andel frikativiserat I/Y

8.1 .8 . I/Y och delar av Alingsås



χ

Variabeln I/Y och delar av Alingsås, antal belägg
och procentsatser

χ

Variabeln I/Y och delar av Alingsås,
fördelning i procent



i y
i y

Variabeln I/Y och geografiska områden, inklusive
delar av Alingsås, efter andel frikativiserat I/Y



8.1 .9 . I/Y och livsstil

χ

Variabeln I/Y och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln I/Y och livsstilsgrupper,
fördelning i procent

Variabeln I/Y och livsstilsgrupper,
efter andel frikativiserat I/Y





8.1.10. Jämförelse av I/Y i Alingsås och Göteborg

Jämförelse av I/Y i avhandlings-
och GSM-korpusarna



 Variabeln I/Y i avhandlings- och GSM-korpusarna,
fördelning i procent

 Variabeln I/Y i  avhandlings- och GSM-korpusarna,
efter andel frikativiserat I/Y

8.1.11. Kort diskussion om I/Y och social variation





8 .2 . Variabeln U

u

β   



8.2 .1 . Beskrivning av varianter av U

Diftongiskt U β  

Standard-U  

Sänkt U  

 β

 Varianter av U i vokalfyrhörning, baserad
på Elert (1997)

u

Handbook of the IPA



Handbook
of the IPA

 u
β β

överrundad

β
β uβ

β

Översikt över varianter av U.

β

ø  
e   e

8.2 .2 . Variabeln U och sociala faktorer



Variabeln U, fördelning av varianter i hela
materialet, antal belägg och procentsatser

Variabeln U, procentuell fördelning
av varianter i hela materialet

8.2 .3 . U och kön



χ

Variabeln U och kön, antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln U och kön, fördelning i procent

8.2 .4 . U och programtyp



Variabeln U och programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln U och programtyper, fördelning i procent



8.2 .5 . U och kön/programtyp

χ

Variabeln U och kön/programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln U och kön/programtyper,
fördelning i procent



Variabeln U och kön/programtyp,
efter andel diftongiskt U

8.2 .6 . U och geografiska områden



Variabeln U och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln U och geografiska områden,
fördelning i procent.

Variabeln U och geografiska områden,
efter andel diftongiskt U



8.2 .7 . U och delar av Alingsås

Variabeln U och delar av Alingsås,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln U och delar av Alingsås,
fördelning i procent



Variabeln U och geografiska områden inklusive
delar av Alingsås, efter andel diftongiskt U

8.2 .8 . U och livsstil

χ



Variabeln U och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln U och livsstilsgrupper



Variabeln U och livsstilsgrupper,
efter andel diftongiskt U

8.2 .9 . Jämförelse av U i Alingsås och Göteborg



Jämförelse av U i  avhandlings-
och GSM-korpusarna

Variabeln U i  avhandlings- och GSM-korpusarna



Variabeln U i avhandlings- och GSM-korpusarna,
efter andel diftongiskt U

8.2.10. Kort diskussion om U och social variation





z β

8 .3 . Variabeln Ö

Allmänt om svenska
ö-varianter

8.3 .1 . Beskrivning av varianter av Ö

Slutet Ö ø  ø

Öppet Ö œ  œ



8.3 .2 . Variabeln Ö och sociala faktorer

Variabeln Ö, fördelning av varianter i hela materialet,
antal belägg och procentsatser

Variabeln Ö, procentuell fördelning av varianter
i hela materialet

8.3 .3 . Ö och kön



χ

Variabeln Ö och kön, antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln Ö och kön, fördelning i procent

8.3 .4 . Ö och programtyp



χ

Variabeln Ö och programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln Ö och programtyper, fördelning i procent



8.3 .5 . Ö och kön/programtyp

χ

Variabeln Ö och kön/programtyper,
antal belägg och procentsatser

χ

Variabeln Ö och kön/programtyper,
fördelning i procent



Variabeln Ö och kön/programtyper,
efter andel öppet Ö

u



8.3 .6 . Ö och geografiska områden

χ

Variabeln Ö och geografiska områden,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln Ö och geografiska områden,
fördelning i procent

Variabeln Ö och geografiska områden,
efter andel öppet Ö



u

u

8.3 .7 . Ö och delar av Alingsås

χ

Variabeln Ö och delar av Alingsås,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln Ö och delar av Alingsås,
fördelning i procent

Variabeln Ö och geografiska områden inklusive delar
av Alingsås, efter andel öppet Ö



8.3 .8 . Ö och livsstil



χ

Variabeln Ö och livsstilsgrupper,
antal belägg och procentsatser

χ



Variabeln Ö och livsstilsgrupper,
fördelning i procent

Variabeln Ö och livsstilsgrupper, efter andel öppet Ö



8.3 .9 . Jämförelse av Ö i Alingsås och Göteborg

u  
fruken

Jämförelse av variabeln Ö i avhandlingen och två
GSM-band, efter andel öppet Ö

œ  œ



8.3.10. Kort diskussion om Ö och social variation

typ





8 .4 . Variabeln Ö/U

u

u u

8.4 .1 . Beskrivning av varianter av Ö/U

 U-haltigt Ö/U

ö

Ö-haltigt Ö/U ø  œ



ö
u

ø œ

u

Variabeln Ö/U i avhandlingen och två GSM-band

u

u

u



 Beläggord med -haltigt Ö/U.

U

börjat
först
först
möjligt
Mölndal
Mölndal
mörkt
mössor
tröjan
öppnar

u

8.4 .2 . Kort diskussion om Ö/U

U

u



Jämförelse av göteborgska varianter av I/Y, U, Ö
och Ö/U i avhandlings- och GSM-korpusarna

u

u



9 . Samvariation mellan språkliga och sociala
variabler



9 .1 . Varianters sociala värde



Tredimensionell modell för dialektsituationen
i Alingsås



la

väl

änna

liksom
typ

Dialektsituationsmodell med språkliga varianter

linje torsdag skjorta

typ



burnouts

jocks

in-betweens



göra œr a v ä l
jeans ji ns

ø ra la jIn s
La rent och

fint
markörer

salient
indikator

änna

änna
Liksom

Typ

änna

trivs trIf s
tri fs



i z / y z

β œ  œ

I / Y
i / y

z β

œ  œ
ø  ø

ô



i
i

i

i

i

i



9 .2 . Språk och kön

la

änna

typ
änna

la
väl

χ

Väl

La

LA och kön



I/Y och kön

lite standard
lite västgötska

lite västgötska

västgötska med göte-
borgsinslag standard med göteborgsinslag



change from above
change from below



backlash

hora slyna

hora

gay bög
flata

Expressen

slyna Expressen Sveriges
Radio Jämtland



hårt fotboll fortfarande

Vårgårda plånbok gult

VOK R+S-ord och kön/programtyper.



Väl

La

LA och kön/programtyper

9 .3 . Språk och programtyper



lite västgötska mycket västgötska västgötska
med göteborgsinslag

lite standard

Typ

Liksom

Änna

ÄNNA och programtyper



Ö och programtyper



I/Y och programtyper.



Typ

Liksom

Änna

ÄNNA och kön/programtyper.

9 .4 . Språk och kön/programtyper



Scenario A:

Scenario B:

väl



Ö och kön/programtyper.



ÖR och kön/programtyper

la



jocks



burnouts

9 .5 . Språk och geografi



m ra rεs nεs

ÖR och geografiska områden

typ änna



VOK D-ord och geografiska områden



I/Y och geografi, utom Sollebrunn–Essunga



änna

9.5 .1 . Spridning från sydväst mot nordost



typ
typ

änna

typ
typ

sär så här/där



typ

Typ

Göteborgska/ungdomsspråkliga varianter av ÄNNA,
I/Y, U och Ö i avhandlings- och GSM-materialen

9.5 .2 . Demogeografi och Mosaic-livsstilar



U och geografiska områden

www
mosaic se

väl liksom



la

FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET

TRADITION-
    ALISM

 

 
 

 
 

K
O
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L

E
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IS
M

  
  

ID
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L
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T

E
R

IA
L

IS
M

IN
D

IV
ID

U
A

L
IS

M

 
  

 

Värderingskarta över geografiska områden
och språkliga varianter





9 .6 . Språk och delar av Alingsås

la



Väl

La

Variablerna LA, ÖR och Ö, och delar av Alingsås

www.
mosaic.se



väl

www.
mosaic.se

9 .7 . Språk och livsstil





la



FÖRÄNDRINGSBENÄGNA

TRADITIONELLA

 IDE-
ELLA

MATERI-
 ELLA

Värderingskarta över livsstilsgrupper
och språkliga varianter



liksom typ

liksom typ

änna

Typ

Liksom

Änna

ÄNNA och livsstilsgrupper.

liksom
la väl



la väl

la

la

väl

Väl

La

LA och livsstilsgrupper

covert prestige

dold förtäckt prestige
omvänd prestige



la typ

la la
typ typ





9 .8 . Slutdiskussion



I vilken utsträckning beror språklig variation på orientering mot
hemorten, Göteborg, Stockholm eller andra platser? Kommer på-
verkan från göteborgskan, föreställningar om standardsvenskan eller
rikstäckande ungdomsspråksideal?



Hur skiljer sig Alingsåsgymnasisternas resultat från motsvarande
resultat från en undersökning av Göteborgsgymnasister?

Gym-
nasisters språk- och musikvärldar

typ

typ

gradvis spridning

urban
jumping



Är det möjligt att beskriva den språkliga variationen ur ett för-
ändringsperspektiv? Vilka drag kan i så fall ses som tecken på en pågå-
ende dialektutjämning eller regionalisering?

l l sa
sulle r

typ

ö

z

β



Kan språkbruk med inslag av västgötska drag i materialet betrak-
tas som dialektalt, även om det inte kan anses vara så kallad genuin dia-
lekt (kanske inte ens utjämnad dialekt) enligt traditionella definitioner?

änna
la



Vilka sociala faktorer har störst betydelse för språkliga val?





Summary

gymnasium

gymnasium
Alströmer-

gymnasium

högstadiet

gymnasium



Social variables

The Youth Barometer
Active-Anna/Anders

Guitar-Janne Jenny
Café-Karin Kalle Average-Mårten

Maria Party-Pia Pelle
Technical-Tobbe Tova



Linguistic variables



ør  ø r
œr  œ r

la väl

änna liksom
typ

jeans lite
Vårgårda
jIn s lIt e v cr c a

ji ns li t e vo r o a

fotboll gjort trivs
f p cl j trIf s

fu tb cl ju tri vs

I / Y
i / y

i z / y z

β

ø
ø  œ  œ

Results and discussion



To what extent does the variation depend on the informant’s
orientation towards the place where (s)he lives, towards Göteborg,
Stockholm, or other places? Does the influence stem from the Göte-
borg dialect, ideas about standard Swedish, or from an ideal national
youth language?

västgötska



How do the findings from the upper secondary school in Alingsås
differ from a comparable study of students in Göteborg?

Gymnasisters språk- och
musikvärldar

typ

typ



Is it possible to describe the linguistic variation from a perspec-
tive of language change? In that case, which forms are to be seen as
signs of an ongoing levelling of dialects in favour of regionalization?

Språk- och folkminnesinstitutet

l
sa sa

s l e sulle
R

götaskorrning
r

typ

ö



i z / y z β

Is it possible to describe the language with some västgöta forms in
the interviews as dialectal, even if it is not what is traditionally de-
scribed as genuine dialect (or even levelled dialect)?

änna
la



Which social factors are most important for linguistic choices? Is
it possible to identify groups with common social identities in order to
explain differences in linguistic behaviour?





Litteratur

π































firáinsson 













Gu›rún fiórhallsdóttir (ed.). 





 



Sigrí›ur Sigurjónsdóttir & Joan Maling 2001. fia› var hrint mér á
lei›inni í skólann: fiolmynd e›a ekki flolmynd? I: Íslenskt mál og al-
menn málfræ›i 23. Reykjavík: Íslenska málfræ›ifélagi›. S. 123–180.









fióra 



Källor på internet





Bilagor

BILAGA 1. Livsstilsgrupper

Frågeblock för intervjuer



Livsstilsgrupper

1 .1 . Aktiva Anna/Anders i Ungdomsbarometern

a) Kläder, stil

b) Musiksmak, radiovanor

c) Sport, motion, idrott



d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kaféer, rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden

1 .2 . Gitarr-Janne/Jenny i Ungdomsbarometern

a) Kläder, stil

b) Musiksmak, radiovanor



c) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kaféer, rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden

1 .3 . Kafé-Karin/Kalle i Ungdomsbarometern

a) Kläder, stil

b) Musiksmak, radiovanor



c) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kaféer, rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden

1 .4 . Medel-Mårten/Maria i Ungdomsbarometern

a) Kläder, stil



b) Musiksmak, radiovanor

c) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kaféer, rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden

1 .5 . Party-Pia/Pelle i Ungdomsbarometern

a) Kläder, skor



b) Musiksmak, radiovanor

c) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kaféer rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden

1 .6 . Sport-Stefan/Stina i Ungdomsbarometern

a) Kläder, stil



b) Musiksmak, radiovanor

c) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kaféer, rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden

1 .7 . Teknik-Tobbe/Tova i Ungdomsbarometern



a) Kläder, stil

b) Musiksmak, radiovanor

c) Sport, motion, idrott

d) Andra fritidsaktiviteter, föreningar

e) Umgås, festa

f) Kafé, rökning

g) Orientering mot hemorten, Göteborg, andra orter

h) Utbildning, framtiden



BILAGA 2. Geografiska områden och livsstil

www.mosaic.se

www.mosaic.se

Kategorier från 

2 .1 . Herrljunga–Vårgårda i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur



Utbildning och ekonomi

Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data

Här finns Mosaic-typerna i Västsverige
 

2 .2 . Sollebrunn–Essunga i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur

Utbildning och ekonomi



Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data

Här finns Mosaic-typerna i Västsverige
 

2 .3 . Gräfsnäs–Östadkulle i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur

Utbildning och ekonomi

Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data



Här finns Mosaic-typerna i Västsverige

2 .4 . Alingsås norra+östra i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur

Utbildning och ekonomi

Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data



Här finns Mosaic-typerna i Västsverige

2 .5 . Alingsås centrum+södra i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur

Utbildning och ekonomi

Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data



Här finns Mosaic-typerna i Västsverige

2 .6 . Alingsås västra i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur

Utbildning och ekonomi

Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data

Här finns Mosaic-typerna i Västsverige



2 .7 . Västra Bodarna–Lerum i www.mosaic.se

Mosaicgrupper och livsstilstyper

Boende

Ålders- och familjestruktur

Utbildning och ekonomi

Värderingar

Intressen, innehav och andra mjuka data



Här finns Mosaic-typerna i Västsverige
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