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Denna uppsats syfte och mål har varit att undersöka distribution och funktion för den i 

dellboska partikeln e. Undersökningen utgår från material transkriberat dels från egna 

inspelningar, dels inspelningar från Swedia2000projektet. Analysen uppdelas sedan på två 

delar; en första grammatisk undersökning för att fastställa regler för distributionen, som 

genomförs utifrån skribentens och informanters språkkänsla samt konkordansundersökningar. 

Dessa resultat ligger sedan till grund för undersökningen av partikelns funktion i diskursen 

utifrån definitioner av diskursmarkörer. Slutligen har undersökningen visat att partikeln 

troligtvis kan införas under begreppet final dubblering av negation, samt också kan definieras 

som en diskurspartkel med funktionen att signalera övertygelse om att det som sägs är riktigt, 

och något som inte bör ifrågasättas.  
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1. INLEDNING 
YM: Ja ja men du vet så blandar man ju… Som jag sa, han då, farsan då, ”prater” det kan 

värsta discobruden säga inne i Hudiksvall också som, de vill ju, många vill ju inte gärna, vill 

ju inte, gärna vill va lite mer svensk så här, nästan lite åt stockholmsdialekten till. För jag vet 

inte om de vill hävda sig eller om dom skäms eller något då, då säger dom, men då hör man; 

jag e, du e, tänkte inte på det jag e säger man då. Det är liksom här i kring det, det säger dom 

ju allihop och det kan dom inte få bort, det där sista e. 

 

Jag har under hela mitt liv hört dellboska talas runt om mig, i och med min starka koppling till 

orten genom föräldrar och släkt, och har aldrig närmare reflekterat över dess egenheter 

gentemot andra dialekter – dessa blir ju helt naturliga och självklara, och något jag själv 

använder mig av i mitt vardagliga tal. Man blir hemmablind. När jag sedan flyttade långt bort 

från orten och dialektgemenskapen och helt plötsligt omgavs av en sådan annorlunda dialekt 

som skånska, och dessutom började universitetsstudier i svenska, uppstod ganska snabbt 

funderingar kring just det här fenomenet och användningen; VARFÖR används det, HUR 

används det och VAD betyder/innebär det?  I dellboskan är den lilla partikeln en väldigt 

viktig del av språket, och något som talarna själva reflekterar över och är medvetna om är 

annorlunda mot andra dialekter – de ser det som en tydlig markör av sitt ursprung, och det här 

dialektdraget är också något som lever kvar hos de flesta som länge bott borta från orten och 

också slätat ut sin dialekt. Vad är det som gör det så oerhört viktigt i en dellbos och hälsings 

vokabulär, när någon motsvarighet inte verkar finnas i rikssvenskan? En snabb genomgång av 

några tidigare gjorda transkriberingar av dellboska - bland annat SweDia2000 - visar tydligt 

på att det lilla e inte ens noteras av människor som inte har detta som en del av sitt språk, de 

kanske inte ens hör det. Detta gör naturligtvis det hela ännu mer intressant. Vad betyder det? 

Hur fungerar det? 
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1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 Dialekten som utgör utgångspunkt för denna undersökning är den dialekt som talas i Delsbo, 

en ort med ca 5000 invånare, belägen i norra Hälsingland, ca 3 mil väster om Hudiksvall och 

8 mil söder om Sundsvall, och tillhör utifrån detta Hälsingemålen. Talarna kallar själva sin 

dialekt dellboska, och det är också det namn jag kommer att använda genom uppsatsen. 

 

Det dialektala fenomen jag avser att undersöka, exemplifieras i dessa meningar; 

1. "Inte vet jag vad jag håller på med e." (konstruerat) 

2. "Det är ändå ingen som förstår e." (konstruerat) 

Det avsedda fenomenet är i dessa exempelmeningar det lilla kursiverade e, i slutet av 

meningen. I de modernare transkriberingarna av dellboskan, till exempel Swedia2000 som är 

den största kartläggningen av Sveriges dialekter, finns detta ljud inte transkriberat 

överhuvudtaget, och i de få äldre transkriptioner där ljudet finns medtaget och nedtecknat 

växlar beteckningen för det undersökta ordet/ljudet mellan ä eller e. Jag har i denna uppsats 

valt att beteckna ljudet med ett e.  

Under många och långa diskussioner med användare av ordet har några funderingar kring 

dess funktion och syfte sakta vuxit fram. Även om de flesta informanter har mycket svårt att 

precisera vad ordet betyder, är de alla överens om och betonar att det är ett viktigt ord för 

innebörden och förståelsen av det sagda. 

 

M: du har inte gjort det riktigt e 

GÖ: du har inte gjort det riktigt säger hon då 

M: och där kommer det där pappa 

GÖ: e  

GÖ: e e e det är viktigt det 

M: men då kan jag fråga dig 

GÖ: ja det är en förstärkning egentligen bara det förstärker 

väldigt (.) då är det riktigt (.) inte något att bråka om 

(Dia, Bil 1.) 

 

Informanternas tankar kring ordet, tillsammans med min egen förförståelse och språkkänsla 

har lett till en hypotes som har varit vägledande för arbetet. Framförallt tror jag att e fungerar 

som en fokusering av negationen - vad som talaren i exemplet ovan beskriver som en 
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förstärkning. Men det beskrivs också i dialektprovet ovan som att det ”förvandlar” ett 

uttalande till något det inte är något att bråka om, något som inte ska/behöver ifrågasättas. 

Dess funktion kan alltså vara, också enligt min egen språkkänsla, att signalera en förväntad 

reaktion hos lyssnaren; att talaren genom användandet av e försöker styra lyssnarens 

uppfattning av det han sagt, och genom detta också hur reaktionen på detta ska bli. I exemplet 

ovan uttrycks denna funktion ganska tydligt genom förklaringen ”Då är det riktigt... inte något 

att bråka om”.  

2. SYFTE  
Syftet för denna undersökning kan sammanfattas under två punkter: 

 

1. undersöka materialet utifrån traditionell deskriptiv grammatikteori för att  kunna 

fastställa och beskriva eventuella regelbundenheter och regler i distributionen av 

partikeln. 

2. att testa den hypotes som beskrivits ovan kring partikelns funktion, utifrån teorier 

kring samtalsgrammatik och diskursmarkörer.  

 

Arbetet och dess gång har alltså delats upp i två ”delsyften”, där undersökningen under punkt 

2 bygger på de resultat som framkommit under punkt 1. Denna uppdelning har uppstått i de 

funderingar som presenterades närmare under kapitel 1.2, och att huvudfokus därför 

ursprungligen har rört sig kring partikelns funktion mer än dess distribution. Då ingen tidigare 

beskrivning av partikelns distribution finns att utgå från, måste även en sådan undersökning 

utföras inom ramen för detta arbete. 

 

3. MATERIAL 

Materialet som ligger till grund för undersökningarna i detta arbete består av transkriberingar 

från två olika källor, den ena från Swedia2000- projektet medan den andra är inspelningar 

utförda av mig själv.  

3.1 SWEDIA 2000 
SweDia2000 är inspelningar utförda av studenter i lingvistik vid Lunds, Stockholms och 

Umeå universitet i syfte att ”dokumentera och studera ett stort antal svenska dialekter såsom 

de låter nu, runt sekelskiftet” (http://swedia.ling.gu.se/faq/faq_swedia_a.html). Det består av 

inspelningar av över 100 olika dialekter i Sverige och de svensktalande delarna i Finland, där 
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varje dialekt finns representerad av 12 talare – äldre kvinnor, äldre män, yngre kvinnor och 

yngre män (http://swedia.ling.gu.se/info/info_projektet.html). Från dessa inspelningar har jag 

valt ut ca 10 min av en inspelning med två äldre män, 6 minuter med en yngre man samt 6 

min från en inspelning med två äldre kvinnor, alltså totalt tre olika texter. Jag har gjort på 

detta sätt för att få ett relativt jämt urval mellan kön och ålder.  I mina exempel betecknas 

dessa talare med  

• OM1 (äldre man 1)  

• OM2 (äldre man 2) 

• YM  (yngre man)  

• OW1 (äldre kvinna 1) 

• OW2 (äldre kvinna 2) 

 

Syftet med dessa inspelningar har också styrt utformningen av intervjuerna under 

inspelningarna, vilket är en svaghet i materialet. Då Swediaprojektets huvudsyfte varit att 

fånga uttal och intonation, uppmuntras den intervjuade att tala mycket, och intervjuarna 

försöker att i möjligaste mån att inte prata mer än nödvändigt. Detta dels för att ge talaren så 

stor talplats som möjligt, men också för att talarens språk och uttal inte ska färgas och 

anpassas efter intervjuarens. Denna utformning leder till att samtalen inte är riktigt vardagliga 

samtalsdialoger, utan får mer berättande form. Detta material kommer hädanefter att hänvisas 

till som berättande text, och förkortas Ber 1, 2 eller 3 beroende på vilken av inspelningarna 

det refereras till. Till grund för transkriberingen av detta material ligger cdskivor med 

inspelningar utförda inom Swedia2000, vilka jag rekvirerat genom Lars-Olof Delsing vid 

Lunds universitet inom ScanDiaSynprojektet. 

 

3.2 EGNA INSPELNINGAR 

På grund av de ovan beskrivna svagheterna i det första materialet, har jag valt att komplettera 

dessa inspelningar med material inspelat av mig själv, bestående av vardagliga dialoger och 

diskussioner. I dessa inspelningar figurerar tre män och två kvinnor, fördelade på åldrarna 24, 

26, 58 år och >60, som betecknas Ma, Pe, Ba, Gö samt To. 

• Pe - man, 26 år och född, uppvuxen och boende i Delsbo med båda föräldrarna från 

Delsbo med närmast omgivande orter. 

• Ba - kvinna, 58 år, född och uppvuxen i Delsbo, men utflyttad sedan 20 års ålder. Har 

de 38 åren sedan dess varit bosatt i Västerås och Sundsvall. Hon har dock under dessa 
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år haft en nära och tät kontakt med sin hembygd och har därför bevarat mycket av sin 

ursprungliga dialekt.   

• Gö - man, >60, född, uppvuxen och boende i Delsbo med båda föräldrarna från 

Delsbo med omgivande orter.  

• To - man, >60, uppvuxen och boende i Delsbo med båda föräldrarna från Delsbo med 

omgivande orter. 

• Ma - Kvinna 24 år, född och uppvuxen i Sundsvall, mamma från Delsbo, pappa från 

Ljusdal (jag själv). Värt att nämnas här är att jag själv finns med i inspelningarna, och 

därför också presenteras här, men att dessa uttalanden inte kommer att analyseras. 

 

Detta material hänvisas i fortsättningen till med dialogtext, förkortat Dia 1, 2, 3 och 4 . 

3.3 TRANSKRIPTION 
Jag har i detta arbete valt att transkribera så skriftspråksnära som möjligt, förutom när det 

gäller dialektala ord som är svåra att anpassa till rikssvenska och de delar där informanterna 

läser från böcker med prov på dialekt. Svårigheten vid transkriptioner är just att avgöra hur 

nära det ursprungliga talet transkriptionen ska ligga, och beslutet måste tas utifrån vilket fokus 

undersökningen har: vad är det som ska undersökas och vilka faktorer kan vara viktiga för 

denna undersökning (Lagerholm 2005:33)? I detta fall har valet varit extra svårt då den första 

undersökningen kräver ett mer omfångsrikt, men mindre exakt transkriberat material, medan 

förhållandet för den andra undersökningen är det omvända. Troligtvis har dock uttalet ingen 

inverkan på någon av utredningarna, och jag har därför låtit läsarvänligheten gå i första hand 

– att läsa större mängd talspråksnära transkriberingar är tröttande i längden för en ovan läsare, 

och skulle troligtvis negativt påverka min egen överblick och genom det också det slutgiltiga 

resultatet mer än en skriftspråklig översättning av uttalet kan antas göra. Jag har också valt att 

inte fokusera på prosodi och intonation. Dock har jag markerat överlappande tal där detta varit 

mycket tydligt, samt pauser, men utan att markera dessas längd. Naturligtvis är en mer 

noggrann redovisning av till exempel prosodi, betoning och pauser nödvändig för en 

grundligare undersökning ur en diskurssyn. Jag har trots detta ansett det viktigare med ett 

större material för att få med så många förekomster som möjligt, än en exakt angivelse av 

pausers längd och antal ord i överlappande tal, eftersom en stor del av undersökningen ligger i 

den grammatiska analysen. 
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Anledningen till att jag valt den något besvärligare och mer tidskrävande vägen att själv 

transkribera materialet istället för att använda de transkriptioner som redan finns tillgängliga 

för SweDia 2000, har sin förklaring i något som nämnts ovan (kapitel 2), nämligen att 

ljudet/ordet inte har observerats och därför saknas i dessa transkriptioner.  

4. METOD 
I det första steget och som en första grund för arbetet ligger en grundläggande grammatisk 

undersökning av fenomenet, eftersom någon form av grammatisk kunskap om fenomenet är 

nödvändig för vidare undersökningar, oavsett vilka dessa undersökningar är. I första hand 

kommer därför de valda transkriptionerna att analyseras för att kunna fastställa 

regelbundenheter utifrån en traditionell grammatik, och analysen följer en deskriptiv och 

datadriven linje.  

 

Utifrån resultaten från denna undersökning analyseras sedan partikeln utifrån 

diskursmarkörsbegreppet efter Jan Lindström. Att just diskursmarkörsbegreppet valts ut beror 

på den känsla för partikelns funktion jag har i och med min förförståelse som beskrivits under 

kapitel 2. Denna undersökning utförs till största delen med hjälp av de resultat som 

framkommit under undersökningen av partikelns distribution, men kompletteras med de 

beskrivningar av partikelns funktion som framkommit under inspelningar, samt min egen och 

informanters språkkänsla. 

 

Analyserna genomförs till största del utifrån min egen förförståelse och språkkänsla samt 

kommentarer från två informanter: Informant 1 är samma kvinna som förekommer i 

inspelningarna under beteckningen Ba, informant 2 är man 28 år, född och uppvuxen i 

Sundsvall och Årskogen med mor från Hudiksvall och far från Hassela. 

 

Den första delen av undersökningen kompletteras också med två konkordansundersökningar, 

där jag dels undersökt samförekomst mellan partikel och andra ord, samt avstånd mellan 

dessa samförekomster och partikeln. 
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5. FORSKNINGSBAKGRUND 
5.1 DIALEKTER 
Dialektologi är en forskningsgren med långa anor, som inleddes redan under 1600-talet med 

Johannes Bureus insamlingar av dialektala ord. Det var dock i samband med romantiken 

under andra delen av 1800-talet som forskningsgrenen fick ett riktigt uppsving (Wessén 

1954:77 ff).  Fokus för undersökningarna inom denna genre har också skiftat genom tiderna; 

vid 1800-talets mitt låg fokus på insamling av dialektala ord, för att mot senare delen av 

1800-talet övergå mot mer fokusering av ljudlära, som under början av 1900-talet inriktades 

mot språkljudens utveckling (Wessén 1954:78). Först vid 1900-talets mitt började man 

intressera sig för morfologi och ordböjning, medan dialekternas syntax och fraseologi fram 

tills idag har varit relativt outforskade, med vissa undantag (Wessén 1954:78). Det är först 

inom det pågående forskningsprojektet ScanDiaSyn som en större utredning och kartläggning 

av de svenska dialekternas syntax genomförs (http://uit.no/scandiasyn/scandiasyn/).  

 

Med utgångspunkt i den forskning som finns tillgänglig idag, och ortens geografiska 

placering, räknas dellboskan till hälsingemålen. Språk- och dialektmässigt är hälsingemålen 

svårplacerade, eftersom Hälsingland är en smältdegel och ett övergångsområde där drag från 

västliga och sydliga dialekter sammansmälter. Det går också en gräns genom Hälsingland, 

som delar upp målen i ett nordligt och ett sydligt hälsingemål, där man i de norra målen finner 

drag från de norrländska. De sydliga målen placeras enligt Wessén i Våra folkmål (1954) i 

sveamålen utifrån uttal, medan de nordliga sägs tillhöra de norrländska målen. Jörgensen 

placerar i sin Sammanställning av syntaktiska drag i svenska dialekter (1970:23) istället hela 

Hälsingland med sina mål i de norrländska målen i fråga om syntaktiska drag. Utifrån detta 

placeras alltså dellboskan bland de norrländska målen både uttalsmässigt och syntaktiskt, med 

vissa mindre drag gemensamma med de västliga målen och norska. Någon större och mer 

djupgående undersökning av just dellboskan avseende syntax, vilket vore av intresse för 

denna undersökning, har jag dock inte hittat. 
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5.1.1 SLUT-E OCH ANDRA FENOMEN I SPRÅKET I HUDIKSVALLSTRAKTEN 
Hos talarna själva verkar det finnas ett större intresse för partikeln e:s användning och 

betydelse än inom språkvetenskapen, då den längsta beskrivning av fenomenet går att finna i 

artikeln ”Slut- e och andra fenomen i språket i Hudiksvallstrakten” av Håkan Franck i 

tidsskriften Julhälsning till Forsa och Högs församlingar (1989). Här diskuteras inte bara det 

s.k. ”slut-et”, utan även satsfinal dubblering av pronomen och ordet nog, som även det är 

vanligt förekommande i hälsingedialekter enligt författaren.  

 

Utgångspunkten för artikelns utredning av dessa tre fenomen i hälsingedialekten är två 

ständigt närvarande motsatta tendenser i språket – den ena strävan efter att korta ner och 

förenkla så mycket som möjligt, och den andra dess motsats, strävan efter förtydligande 

genom t.ex. upprepningar. Denna tendens till att korta ner hävdar Franck har gått så långt i 

dialekter att tydligheten går förlorad och på något vis måste återställas, och i Forsamålet och 

andra hälsingedialekter sker detta genom att ord upprepas eller förtydligas i slutet av satsen. 

Tydligast är detta med pronomen; då ja kom dit, va-n sjuk, han (Franck 1989). Det alltför 

korta och otydliga -n kompletteras med ett tydligt han i slutet av satsen, enligt författaren. 

 

Denna förklaringsmodell appliceras även på det hälsingska ”slut-e”. Denna partikel beskrivs 

som en välkänd företeelse i hälsingedialekter, och Franck anser den vara en extra negation 

som etymologiskt troligtvis kan spåras tillbaka till det fornsvenska eigh. Precis som med 

pronomen förkortas negationen inte ofta ner till ett -nt, ex; Ja va-nt hemma den dan ja e 

(Franck 1989). Det lilla och otydliga -nt kompletteras därför i slutet av satsen med ett e, där 

uppgiften hos det avslutande e är att förtydliga och fokusera det nedkortade inte för att denna 

viktiga betydelse i det sagda inte ska missas av lyssnaren. Det behöver dock inte enbart vara 

negationen inte, utan tillägget görs även vid aldrig, t.ex: ja har allere vare dit, jag e (Franck 

1989). 

 

Slutligen nämner också Franck likheten mellan detta och dubbla negationer i andra språk. 

Bland annat nämns den moderna franskan som har ett ”påtagligt behov av förtydligande 

tillägg i nekande satser, och har därför en likartad ordning som hälsingskan i nästan alla 

sådana satser” (Franck 1989). 
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Naturligtvis ska inte för stort fokus läggas vid denna artikel som källa för den fortgående 

utredningen, och frågor kan ställas kring författarens källor och tillvägagångssätt, men trots 

detta är den dock av ett visst intresse för utredningen. Francks artkel visar främst på att 

partikeln e är något talarna själva är fullständigt medvetna om och reflekterar över, men den 

ger också en fingervisning om vad det är som styr distributionen av partikeln, och om talarnas 

egen uppfattning om partikelns funktion. 

5.1.2 LIKNANDE FENOMEN I ANDRA DIALEKTER 
Inom det ovan nämnda ScanDiaSyn-projektet ryms en undersökning av ett fenomen liknande 

detta i Älvdalsmålet av Piotr Garbacz, som emellertid ännu inte färdigställts. Den älvdalska 

partikeln analyseras i denna avhandling som ett negativt polaritetsord, och Piotr Garbacz 

skriver följande i ett e-brev;  

 

Företeelsen du beskriver påminner om en företeelse som man har i älvdalskan, dvs. att negerade 

satser kräver ofta (dock inte alltid) ett NPI (Negative Polarity Item) som har utvecklats av ordet 

'något' och som har formen 'noð', t.ex.  

 

Ig beller int kumå noð 

jag kan inte komma NPI 

 

Liknande fenomen finns även i vissa österbottninska dialekter, men jag känner inte till någon mer 

uttömande beskrivning av dem. […] Vad gäller final negation som beter sig som svansdubblering 

(av typen: Inte ska vi äta nu, inte) så finns den grammatikaliserad i afrikaans […]. 

 

Man kan tänka sig att Dellboskan har utvecklat NPI av den typen som även älvdalska har, 

eftersom möjligheten till finalplacering av både negationen och andra element (svansdubblering) 

förelåg och på det sättet har det optionella elementet blivit obligatoriskt.[…](Garbacz 2007) 

 

Vid kontakter med SOFI – Institutet för språk- och folkminnen i Uppsala har jag fått uppgifter 

om att några noteringar kring partikeln hittats i deras samlingar; 

 

Jag har tittat igenom enklitiskt e i SOFI:s dialektordsregister, där det är insorterat under 

uppslagsordet EJ. I huvudregistret finns det belagt från Hälsingland, Uppland (särskilt Roslagen) 

och Gotland. Det låter inte alltid som ett e-ljud utan har på vissa håll blivit i, ä eller ai 

(Gotland).(Westerlund 2005) 
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En närmare undersökning i SOFIS register ger också totalt ett språkprov och fyra 

beskrivningar av partikelns användning i de olika dialekterna: 

 

[1.] Ja e´nte me på de ä. 

Förstärkning av negation. Placeras i satsslut. Vanligt i Roslagen. (Roslagsbro – Bro) 

[2.] Används blott efter negation (Ganthems socken 1955) 

[3.] Ej användes som bekräftande upprepad negation i slutet av en sats (Gothem 1917) 

[4.] Blott efter negerad sats. (Hangvar 1918) 

 

 Fenomenet - eller liknande fenomen -  är alltså ingenting exklusivt för just dellboskan eller 

de nordligare hälsingemålen, utan går att finna även i dialekter inom de nordligare sveamålen 

och de gotländska målen. 

5.2 TRADITIONELL GRAMMATIK 
Termen grammatik omfattar en mängd teorier och forskningsinriktningar, men gemensamt för 

dem alla kan sägas vara att de alla genom olika metoder och teorier försöker att kartlägga och 

beskriva den mentala grammatik vi alla har, som vägleder och styr oss i vår dagliga 

språkanvändning (Josefsson 2001:12f). Syftet för denna beskrivning av språkets uppbyggnad 

kan vara deskriptiv eller normativ – antingen undersöks hur språket skrivs och talas, utan att 

något sägs om dess riktighet eller hur det bör vara, medan den normativa grammatiken 

beskriver språket som det BÖR vara, skrivas och talas (SAG, del 1, 1999:17). 

En av dessa inriktningar är den så kallade traditionella grammatiken, som även kallas 

”skolboksgrammatik” eftersom det är denna form av grammatik som studeras på grundnivå 

vid universitet, och också är vad som beskrivs i de vanliga grammatikböckerna (Lagerholm 

2005:74f). Denna grammatik består i huvudsak av beskrivningar av språkets olika strukturer, 

och avgränsas enligt Svenska akademiens grammatik till att omfatta ordklass- och 

böjningslära (formlära), samt syntax (satslära) (SAG, del 1, 1999:32f) . Den traditionella 

grammatiken försöker alltså att hitta, sammanställa och beskriva de regler i den mentala 

grammatiken som styr hur ord böjs och hur dessa sedan sammanfogas till fraser, satser och 

meningar i ett specifikt språk (SAG, del 1, 1999:30f).  
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Metodologiskt bygger dessa undersökningar och beskrivningar på två olika strategier i 

behandlingen och undersökningen av ett material – teoridriven och datadriven (SAG, del 1, 

1999:37). Den teoridrivna strategin utgår från en teoretisk hypotes som testas mot ett språkligt 

material, medan den datadrivna utgår förutsättningslöst från ett språkligt material, och 

försöker att ur detta upptäcka mönster och regelbundenheter som slutligen kan ligga till grund 

för beskrivning och presentation av regler, eller som Lagerholm uttrycker det; 

 
Vilken utgångspunkt man än har är ändå syftet och på många sätt arbetssättet desamma. Det 

handlar om att hitta mönster och principer för hur vi konstruerar vårt språk, och källan till denna 

kunskap är det faktiska språkbruket (Lagerholm 2005:73).  

 

Såväl den teoridrivna som den datadrivna forskningen bygger dock på samma analytiska 

grund där främst den egna språkkänslan och intuitionen styr, både forskarens och olika 

informanters (Lagerholm 2005:62). Materialet testas alltså genom språkbrukarnas egen känsla 

för olika konstruktioner, och deras giltighet i olika kontexter och situationer.  

 

En brist inom denna forskning uppstår i och med att den i huvudsak av tradition har byggt på 

skrivna källor. De regelmässigheter i språket som beskrivs är då giltiga för det skrivna 

språket, vilket gör det svårt att analysera ett talspråk utifrån denna grammatik. De två olika 

formerna av språk bygger till större del på samma regler, men det talade språket innehåller en 

hel del element som inte används vid skrivet språk, vilka då är svåra att analysera och 

bestämma, och dessa element har av tradition inom denna form av grammatik behandlats som 

antingen onödiga, eller rena felaktigheter (Andersson 1987:12). 

5.3 SAMTALSGRAMMATIK 
Samtalsgrammatik är ett begrepp jag lånat från Jan Lindström (2007, då författaren avråder 

från sidhänvisningar på grund av att dessa kan komma att ändras innan utgivning, kommer jag 

att hänvisa till kapitlen), och som betecknar den forskning som bedrivs kring talspråkets 

grammatik.  

 

Den här samtalsgrammatiken syftar till en systematiserad, både empiriskt och teoretiskt grundad 

beskrivning av vissa, i synnerhet för samtalandet centrala delar av grammatiken och grammatiska 

företeelser (Lindström 2007, kap 2).  

 
Undersökningar och kartläggning av det skrivna språkets grammatik har genomförts i alla 

tider, och är också än idag den mest spridda uppfattningen av vad grammatik ”är” – det som 
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beskrivits ovan under traditionell grammatik. Utifrån denna grammatik, och framförallt synen 

på denna grammatik, har det talade språkets skillnader och undantag från dessa regler 

grundade på skriftspråk avfärdats som fel från talaren, eller ansetts som onödiga ord, som lika 

gärna skulle kunna uteslutas utan att detta ändrar meningens innebörd och betydelse 

(Andersson 1987:12).  

 

Denna traditionella grammatik analyserar språket utifrån en kommunikationssituation som är 

annorlunda än den som råder i ett samtal. I ett samtal finns en sändare och en mottagare som 

förutom själva informationsöverföringen också är involverade i ett samspel i till exempel 

turtagning och ämnesutveckling (Lindström 2007, kap 2). Talspråket påverkas och styrs till 

stor del av kontexten det befinner sig i, och interaktionen talarna emellan, på ett helt annat vis 

än i skriften. Man agerar och reagerar på varandras utsagor, och konstruerar sina uttalanden 

utifrån formen på tidigare uttalanden i dialogen. Detta ger dels grammatiska konstruktioner 

som utifrån en traditionell grammatik skulle se felaktiga ut i och med till exempel omstarter, 

upprepningar och korrigeringar, men ger också upphov till nya grammatiska regelbundenheter 

och enheter i språket, vilka har till uppgift att till exempel signalera turbytespunkter, vilka 

reaktioner som förväntas och talarens egen inställning till det som sagts (Lindström 2007, kap 

4). 

 

Andersson (1987: 15) visar genom en modell lånad från Karl Bühler vilka tre funktioner 

språket har i en samtalssituation; 

1. Symbolfunktionen: Yttrandets relation till omvärlden, den referentiella funktionen, ordet 

och meningens betydelse. 

2. Symptomfunktionen: Yttrandets relation till talaren. Det det sagda avslöjar/berättar om 

talaren själv. 

3. Signalfunktionen: Yttrandets relation till lyssnaren. En yttrande kräver alltid en reaktion 

från lyssnaren, och signalfunktionen är den del av det sagda som signalerar till lyssnaren 

vilken reaktion som förväntas, t.ex. svar på en fråga. 

 

Oftast förekommer alla dessa tre funktioner samtidigt i ett uttalande och yttrande, om än i 

olika proportioner, men i vissa situationer uppfyller en del av ett yttrande också bara en av 

dessa tre funktioner. Vissa delar av en sats har ibland som sin största uppgift att snarare 

kommentera det sagda, signalera talarens åsikter om det sagda eller vilken reaktion som 

förväntas, än att faktiskt referera eller kommentera något om yttervärlden (Andersson 
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1987:16). Dessa element i ett yttrande i ett samtal är också de yttranden som är svåra att 

analysera utifrån en traditionell talspråksgrammatik, och en analys av talat språk måste därför 

också kompletteras med en samtalsgrammatik, och de begrepp som uppstått inom denna gren. 

5.3.1 DISKURSMARKÖRER 
Diskursmarkör används som ett samlande begrepp för ord eller uttryck som fungerar eller kan 

fungera som samtalsreglerande eller yttrandemodifierande signaler (Lindström 2007, kap 4), 

alltså delar i en sats vars huvudfunktion i kommunikationen ligger under punkt 2 och 3 under 

ovan beskrivna modell efter Bühler. Dessa har alltså ingen referentiell funktion, utan fungerar 

som en form av signaler om t.ex. talarens egen inställning till det som sagts. Utifrån detta 

anses diskursmarkörer också vara optionella element; de förändrar inte ett uttalandes 

grundläggande semantiska innebörd utan påverkar mottagandet av propositionen och 

reaktionen på det uttalade, samt signalerar talarens inställning till det han just sagt, lyssnaren 

och kontexten. Diskursmarkörer kännetecknas också av att de anses vara även grammatiskt 

perifera (Lindström 2007, kap 4) – de ingår inte i några beroenderelationer med andra led i 

satsen, även om de uppvisar en viss regelbundenhet i sin placering i satsen. 

 

Diskursmarkörsbegreppet delas också upp i dels primära diskurspartiklar, dels sekundära 

diskursmarkörer. (Lindström 2007, kap 4). De förra är ord och uttryck som har sin primära 

och ibland enda funktion att reglera samtal och benämns som diskurspartiklar, medan de 

senare utgörs av uttryck och ord som kan placeras i andra ordklasser, men som utöver detta 

också har en funktion som diskursmarkörer som går under beteckningen sekundära 

diskursmarkörer.  

 

Diskurspartiklarna i sin tur delas enligt Lindström upp i fyra subkategorier; dialog-, yttrande-, 

fokal-, och modalpartiklar. Partiklarna fungerar bl.a. som uppbackningar, responser, för att 

fokusera ett yttrande eller en del i ett yttrande och för att signalera talarens egen inställning till 

det som sagts. Det är dock svårt att definiera en partikels främsta och enskilda funktion, 

eftersom funktionerna oftast skiftar beroende på den omgivande kontexten och partikelns 

placering i ett yttrande. Indelningen i underkategorier bygger dock på partiklarnas distribution 

i satsen. 
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• Dialogpartiklar – dialogpartiklarna är små ord som t.ex. ja, nä, va som kan bilda 

yttranden ensamma, eller som placeras syntaktiskt isolerade från ett moderyttrande i 

för- och efterfält eller som inskott. Funktionen hos dessa är att de främst är orienterade 

mot att reglera samtalet. 

• Yttrandepartiklar – yttrandepartiklarnas (t.ex. vetdu, serru, ja menar) placering är 

precis som hos dialogpartiklarna syntaktiskt isolerade i för- eller efterfält samt som 

inskott. Skillnaden mellan dessa två är att yttrandepartiklarna inte kan bilda yttranden 

ensamma. Funktionen är densamma som för dialogpartiklar. 

• Fokalpartiklar – fokalpartiklarna (ex liksom, typ, ba) förekommer rörligt inuti 

yttranden. Deras funktion är att fokusera och nyansera innehållet i det som sägs. 

• Modalpartiklar – modalpartiklarna förekommer syntaktiskt integrerade i yttranden 

påminnande om mittfältsadverbial. Funktionen är densamma som för fokalpartiklarna. 

 

Diskurspartiklarnas funktioner enligt indelningen ovan är alltså att fungera antingen som 

samtalsreglerande eller fokuserande, men att definiera diskurspartiklarna enligt detta är i 

allmänhet svårt eftersom de är så kontextberoende – innebörd, betydelse och funktion skiftar 

beroende på i vilket samtal de befinner sig, vilka det är som samtalar och partiklarnas 

placering i samtalet (Lindström 2007, kap 4). En partikel kan alltså inneha flera olika 

potentiella funktioner som blir mer eller mindre framträdande i olika kontexter, och flera 

funktioner kan också vara samtidigt relevanta. 
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6. ANALYS 
6.1 DISTRIBUTION 
6.1.1 KONTEXT  
Som utgångs- och angreppspunkt får de enda noteringar kring partikeln e som hittats i 

sedesamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala tjäna, vilka presenterats 

ovan under avsnitt 5.1.2. Den tydligaste regelbundenheten som upptäcks relativt lätt, och som 

också är det som nämns i de exemplifierade sedessamlingarna, är att det används efter 

negation, inte; 

 

• Pä: johanna är inte hon hemma hon e? (Dia 4) 

• OM1: ja det blev ju lite fel då (.) så det tänkte han ju inte 

på e (Ber 1) 

• YM: de är liksom häri kring det det säger dom ju allihop och 

det det kan dom inte få bort det där sista e. (Ber 2) 

 

Den tydligaste och mest frekventa användningen är alltså tillsammans med satsnegationen 

inte, men exempel kan även hittas med de negerade pronomina ingen/ingenting och det 

negativa adverbet aldrig, vilket också visas utförligare nedan i tablå 1: 

 

• Ow2: [för buskar tar] de ju aldrig bort e (.) rabbe som vi 

gjorde förr e (Ber 3) 

• Ym: det är ändå ingen som förstår e så då jette man ju göra sig 

hörd då (Ber 2) 

• men jag vet ingenting e (konstruerat) 

 

Dock är exempel på detta mycket svårare att hitta eftersom förekomsten av ingen/inget och 

aldrig är betydligt mycket mindre frekvent i materialet. En konkordansundersökning visar att 

mot totalt 65 förekomster av satser innehållande inte i den berättande texten finns bara 2 

aldrig och 3 ingen, och i dialogtexten 38 förekomster av inte, och inga av varken aldrig eller 

ingen, samt 2 med ingenting (illustreras i tablå 1 nedan). Utöver detta finns naturligtvis 

möjligheten till korrelation med andra ord som inte kan hittas i det utvalda materialet, men 

grundläggande verkar - utifrån de ovan beskrivna mönstren - vara förekomst av någon form 

av negation i satsen. 

 



16 
 

Tablå 1. Samförekomst mellan partikeln och inte, ingenting, ingen och aldrig. 

 BERÄTTANDE TEXT DIALOGTEXT 

 Utan e Med e Totalt Utan e Med e Totalt 

Satser med inte 41 24 65 20 18 38 

Satser med 
ingenting 

- - - 1 1 2 

Satser med 
ingen, inget, 

inga 

2 1 3 - - - 

Satser med 
aldrig 

1 1 2 - - - 

Totalt 44 26 70 21 19 40 

 
 

Partikeln kan alltså antas ingå i en stark beroenderelation av någon form av negerande i satsen 

då det inte någonstans i materialet finns exempel på satser utan negation men med e. Också 

min språkkänsla liksom informanters säger att detta förhållande är en omöjlighet. Negationen 

är alltså en förutsättning för användningen av partikel-e, en sats utan någon form av 

negerande upplevs som ogrammatisk och näst intill absurd. 

 

• *Men har du varit där e? (konstruerat) 

• *Visst skulle väl vi kunna gå dit e. (konstruerat) 

• *Ja men dom vill dom ha kvar e. (konstruerat) 

 

Dock innebär detta inte att en negation alltid kräver ett avslutande partikel e. Flera exempel 

finns också på meningar med negation utan e, och satser innehållande negation verkar alltså 

upplevas som fullständiga även utan partikeln (se även Tablå 1 ovan).  

 

• Pä: nänä(.) dom pratar ju som annbritt fast dom som pratar 

snabbt dom pratar ju då fattar man ingenting (Dia 4) 

• Ba: det fanns inte en chans. (Dia 3) 

• Ba: det var det som inte jag tyckte nåt var bra (Dia 2) 

• GÖ: ja det är en förstärkning egentligen bara det förstärker 

väldigt (.)då är det riktigt (.) inte något att bråka om (Dia 

3) 
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Detta visas också tydligt i en konkordansundersökning på de respektive negationerna som 

visas i Tablå 1 ovan. Av 65 satser innehållande inte i berättande materialet, är det endast 24 

stycken, eller ca 37 % som också följs av ett partikel-e, för ingen följs 1 av 3 meningar av e, 

aldrig 1 av 2. För dialogmaterialet är förhållandena att 18 av 38 meningar (47%) med inte 

följs av ett partikel e och 1 av 2 meningar med ingenting (tablå 1 ovan). Förekomsten är alltså 

något större i det dialogiska materialet, och för förekomst av partikeln i satser verkar 

negationen vara en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning.  

 

Även andra ord och ordklasser, utöver negationen, inom satsen skulle kunna inverka på 

partikelns distribution, men en konkordansundersökning visar att detta inte verkar ha någon 

inverkan. Som närmast föregående ord hittas ord från ordklasserna substantiv (delsbomålet, 

truten), pronomen (han, det, hon), adjektiv (elak), adverb (efter, riktigt, bra, nu), verb 

(förstör, jobba, säga) och verbpartikel (på – tänkte inte på). Dock visar sig i denna 

undersökning en viss samvariation med dubblerade pronomen, vilket också nämndes i 

Francks artikel vilken redovisades i kapitel 5.1.1; 

 

• OM2: jaa jag vet inte var det kan komma från jag e (.) (Ber 1) 

• Pä: johanna är inte hon hemma hon e? (Dia 4) 

6.1.2 SYNTAX  
Tydlig är också regelbundenheten i placeringen i satsen, där det alltid placeras sist, vilket lätt 

också kan ses i de tidigare exemplen. 

 

• To: njaee du vet det blir- det blir kaka på kaka det det blir 

inte nåt bra e (Dia 2) 

• OM1: Det är väl det som är det stora problemet när man skriver 

sådan här ordlista och sånt för det går ju inte skriva (.) 

skriva som det låter e för det finns ju inte bokstave-(.) 

bokstäver så det räcker till e (Ber 1) 

• OM2: jaa jag vet inte var det kan komma från jag e (.) (Ber 1) 

• YM: ja om man säger så här (.) nu kan inte jag så många e (Ber 

2) 
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Efter fullständig satslösning och placering av vissa av exempelmeningarna i satsschemat syns 

också att alla platser i satsschemat är fyllda, och att placeringen av partikeln inte är sist i 

satsen, utan till och med utanför satsen – som en form av ”påhäng” till den, ur syntaktisk 

synvinkel, fullständiga satsen. Detta stämmer naturligtvis inte för alla exempel, men det visar 

att placeringen troligtvis är utanför satsen även för de meningar där inte sista platsen i 

satsschemat är fylld (Satsscema enligt Platzack från Josefsson 2001). 

 
Tablå 2. 

Fundament Typplats N1 A1 V N2 A2 

Det går  Inte fisa  så tyst 

så att  det Inte   luktar 

Du har  Inte gjort det riktigt 

Det går  Inte skriva  som det 
låter 

 
1. Det går inte fisa så tyst så att det inte luktar e. (Ber 2) 

2. Du ha inte gjort det riktigt  e. (Dia 3) 

3. För det går ju inte skriva # skriva som de låter e för det finns ju inte bokstäver så det räcker 

till e. (Ber 2) 

 

I materialet finns också två exempel på en annan konstruktion och placering av partikeln; 

 

1. Ow2: för dom kan inte mjölka dom för hand e (.) som vi gjorde e 

(Ber 3) 

2. för buskar tar de ju aldrig bort e (.) rabbe som vi gjorde förr 

e (Ber 3) 

 

I det första exemplet placeras partikeln sist i satsen, men skjuts även in mellan matrissatsen 

och bisatsen; 

för dom kan inte mjölka för hand, och bisatsen; som vi gjorde. 

 

I det andra exemplet däremot placeras partikeln i slutet av två huvudsatser där en av dessa inte 

innehåller negation, men fortfarande känns korrekt. Ordet rabbe är ett verb som kan 
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översättas till ungefär ”ta bort buskar”, och den andra satsen kan därför ses som en 

upprepning och omformulering av den första satsen, som på grund av detta redan innehåller 

en ”mental negation”, alltså på så sätt att negationen i den första formuleringen inte behöver 

upprepas för att den andra ska upplevas korrekt;  

 

• [för buskar tar] de ju aldrig bort e (.)  

• rabbe som vi gjorde förr e  

 

I frågan om avståndet mellan negationen och slutet av satsen och partikelns placering har 

någon inverkan på distributionen, visar en konkordansundersökning att det längsta avståndet 

mellan inte och partikelns placering efter satsen som går att finna i materialet är hela 13 ord; 

 

• Ow2: jomen ja säg det kan inte bli pengar till X (.) det kan 

inte dom kan väl inte dra in såna pengar på kraka så det räcker 

till alla töckran maskiner e (Ber 3) 

 

och det kortaste avståndet med ett ords mellanrum; 

• Pä: nej inte än e (Dia 4) 

 

Dock anser informanter att partikeln kan placeras direkt efter en negation, även om exempel 

på denna konstruktion tyvärr inte går att återfinna i mitt material.  

 

• Men det gör du då inte e (konstruerat) 

 

En möjlig anledning till att denna typ av konstruktion inte går att återfinna i materialet, kan 

bero på ljudbilden som uppstår; eljudet i slutet av inte är likadan som partikelns, och flyter 

därför ihop mycket lätt. Även för en ”infödd” är det därför svårt att uppfatta partikeln, 

eftersom skillnaden i denna typ av konstruktion endast är att slutljudet i negationen blir något 

längre än normalt. 

6.1.3 FINAL DUBBLERING AV NEGATION 
Utifrån beskrivningarna som getts ovan, skulle fenomenet kunna definieras som en form av 

final dubblering av negationen, liknande den dialektalt vanliga konstruktionen inte såg jag 

han inte, och att e ursprungligen är ett inte, som genom uttalsförändringar förändrats till ett e 
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(mailkontakt Lindström). Även i Francks artikel och i noteringar i SOFIS arkiv presenteras 

denna teori, dock med skillnaden att partikeln enligt dem skulle ha utvecklats ur ordet ej. 

 

Den finala dubbleringen av inte beskrivs enligt SAG som ett finalt annex till en huvudsats, 

som vanligtvis är deklarativ, direktiv eller rogativ, innehållande inte, ingen eller ingenting, där 

den dubblerade negationen i slutet av satsen bara upprepar negationen och alltså inte förändrar 

satsens negerande betydelse. 

 

• Försök inte med mig inte! (SAG) 

• Tro inte att du får komma hit inte! (SAG) 

 

Detta är också ett mönster applicerbart på de flesta av exempelmeningarna – det går bra att 

byta ut e mot inte utan att betydelsen i satsen förändras nämnvärt.  

 

• Pä: johanna är inte hon hemma hon e? (Johanna är inte hon hemma 

hon inte?) (Dia 4) 

• Pä: nej inte än e (Nej inte än inte.) (Dia 4) 

• Ow2: ja men dom vill inte ha dom kvar e (ja men dom vill inte 

ha dom kvar inte) (Ber 3) 

 

Dock finns några viktiga undantag från detta: 

1. Dels finns meningar med negationen inte, som, när partikeln byts ut mot en dubblerad 

negation - även om de inte är uppenbart inkorrekta - inte heller känns helt naturliga; 

 

• Om1: [a, men] hä stämme ju [inte e] (Ber 1) 

• *Ja men det stämmer ju inte inte. 

 

• OM1: Det är väl det som är det stora problemet när man skriver 

sådan här ordlista och sånt för det går ju inte skriva (.) 

skriva som det låter e för det finns ju inte bokstave-(.) 

bokstäver så det räcker [till e] (Ber 1) 

 

•  ? För det går ju inte skriva som det låter inte för det finns ju inte bokstäver så det 

räcker till inte. 
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2. Dels beskrivs final dubblering av inte enligt Svenska akademiens grammatik som möjlig 

enbart med satser innehållande inte, ingen eller ingenting, och som visas nedan är 

konstruktioner med e möjliga även i meningar innehållande aldrig; 

 

• [för buskar tar] de ju aldrig bort e (.) rabbe som vi gjorde 

förr e (Ber 3) 

• Men det har då aldrig jag varit med om e (konstruerat) 

• Vi har aldrig firat jul någon annanstans än i Delsbo 

e(konstruerat) 

6.1.4 SAMMANFATTNING 
De tydligaste regelbundenheterna i förekomsten av e, och de tydligast styrande reglerna hos 

talarna själva är alltså att det oftast förekommer tillsammans med inte, ingen/ingenting och 

aldrig. Fler samvariationer med andra negerande ord kan finnas men är svåra att finna, dels på 

grund av att dessa ord inte används lika frekvent som satsnegation, men också på att e är 

”optionellt”, och inte måste användas med nödvändighet. En sats med det ”utlösande” ordet 

måste därför inte också innehålla partikeln, även om den skulle kunna göra det, vilket visats i 

konkordansundersökningar. Samma undersökningar visar också på att den närmaste kontexten 

för partikeln inte har någon inverkan på distributionen. Exempel från de flesta ordklasser 

finns representerade, även om frekvensen av satsfinita dubblerade pronomen är något högre. 

 

Placeringen i satsen är som visats i figur 2 utanför och efter den fullständiga satsen, men ett 

exempel finns också där partikeln placeras på två ställen i en och samma sats – dels som 

inskott mellan matrissats och bisats, dels också i efterfältet efter den fullständiga satsen. 

  

Dessa konstaterade regelbundenheter gör också att det kan röra sig om en final dubblering av 

negation, dock visar vissa exempel på att den skiljer sig från den gängse beskrivningen i 

grammatikor över svenska språket idag, bland annat att partikeln även används tillsammans 

med aldrig, vilket inte görs med final dubbleringen av negation. 
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6.2 FUNKTION I DISKURSEN 
Utifrån den grundläggande syntaktiska undersökning som gåtts igenom ovan, kan den 

viktigaste upptäckten sägas vara att användningen av e förutsätter en negation eller ett negerat 

pronomina, men att detta inte är tillräckligt för förekomsten av e. Det finns alltså syntaktiska 

regler som styr placeringen i en sats, men det är inga syntaktiska regler som kräver ett e, och 

det måste därför också finnas ytterligare en dimension i vad som styr distributionen av 

partikeln. Utifrån den hypotes som presenterats under kapitel 2, skulle en förklaring därför 

kunna vara att partikeln har en funktion som diskursmarkör. Även den 

konkordansundersökning som genomfördes under avsnitt 6.1.1 ger vissa indikationer på detta, 

då frekvensen skiftar mellan den mer berättande texten och dialogen. Undersökningen visar 

att av 38 förekomster av satser innehållande inte i dialogtexten, följs 18 av dessa av e, medan 

endast 24 av 65 satser med inte följs av ett e i den mer berättande texten, vilket redovisas i 

tablå 1, avsnitt 6.1.1. Detta förhållande talar också för att partikelns huvudsakliga funktion 

ligger i signalfunktionen, då behovet att signalera en förväntad reaktion från lyssnaren inte är 

lika stort i ett berättande samtal som i en dialog – i ett berättande samtal förväntas inte 

responser överhuvudtaget i lika stor utsträckning som i en dialog eller diskussion, och därför 

behövs heller inte signaler för att visa vilken respons som förväntas. 

 

Som beskrivits tidigare är de viktigaste delarna i en definition av diskursmarkörer att de är 

element som har eller kan ha samtalsreglerande funktion, och de anses vara optionella 

element. Precis som den finala dubbleringen av inte, förändrar inte en diskursmarkör 

satsens/uttalandets betydelse eller syntaktiska struktur, utan kan utelämnas utan att vare sig 

proposition eller grammatik blir lidande (Lindström 2007, kap 4). Detta är ju också, som 

visats under avsnitt 6.1 fallet med e; eftersom ordet befinner sig utanför den fullständiga 

satsen, kan frånvaron av detta ord inte heller påverka den syntaktiska strukturen; 

 

• Om2: jaa jag vet inte var det kan komma från jag e (.) (Ber 1) 

• Om2: jaa jag vet inte var det kan komma från(.)  

 

Partikeln kan tas bort ur satsen, utan att denna på något vis känns ogrammatisk eller måste 

omformuleras för att kännas korrekt. Dock gäller inte för denna partikel - vilket gäller de 

flesta andra diskursmarkörer - det förhållande som enligt Lindström beskrivs som: 

”grammatiskt perifera i och med att de flesta av dem inte ingår i syntaktiska 



23 
 

beroenderelationer med andra yttrandeled” (Lindström 2007 kap 4), då det tydligt visats att 

partikeln ingår i en stark beroenderelation med negation inuti satsen. 

 

En sats med, respektive utan partikeln förändrar heller inte satsens proposition – satsens 

huvudbetydelse och innebörd förblir oförändrad. Om detta inte var fallet för partikeln skulle 

talare utan kunskap om denna partikel också kunna missförstå satser innehållande e, vilket 

inte sker. Också min och mina informanters språkkänsla säger att ett uttalande har samma 

grundbetydelse – samma proposition – med som utan partikeln. Diskursmarkörens syfte är 

alltså inte att förändra någon form av innehåll/mening i satsen eller den syntaktiska 

strukturen, utan dess funktion är att påverka mottagandet av det sagda. Den signalerar hur 

talaren själv förhåller sig till sitt yttrande och dess mottagare, hur uttalandet förhåller sig till 

föregående satser, och vilken respons som förväntas/förutses. Detta verkar också vara den 

primära funktionen hos den undersökta partikeln, vilket exemplifieras i en beskrivning av 

partikeln i det undersökta materialet: 

 

• GÖ: e e e det är viktigt det 

M: men då kan jag fråga dig 

GÖ: ja det är en förstärkning egentligen bara det förstärker 

väldigt (.)då är det riktigt (.) inte något att bråka om 

 

Denna beskrivning visar tydligt att partikeln verkar tillhöra del 2 i Bühlers schema (se ovan), 

och innehar en form av signalfunktion. Utifrån denna beskrivning kan slutsatsen dras att 

partikelns funktion ligger i att visa vilken reaktion som förväntas på det som sagts, men också 

i att signalera vilken inställning talaren själv har till det han sagt och den som lyssnar, och 

därmed har partikeln också en samtalsreglerande funktion. Då partikeln e inte heller går att 

hänvisa till någon av de etablerade ordklasskategorierna, kan den heller inte tillhöra de 

sekundära diskursmarkörerna, utan måste klassificeras som en diskurspartikel. Dessa 

indelades i fyra underkategorier – dialog-, yttrande-, fokal- och modalpartiklar – beroende på 

partikelns placering i satsen och dess funktion. (Lindström 2007, kap 4). Utifrån den 

undersökta partikelns placering i satsen vilket redovisats under avsnitt 6.1.2, hänvisas den 

lämpligast till yttrandepartiklarna vars placering är i förfält, efterfält eller som inskott, fast e 

alltså oftast placeras i efterfältet och i enstaka fall som inskott, men aldrig i förfältet, se 

följande exempel; 
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• Ow2: ja men dom vill inte ha dom kvar e (Ber 3) 

• Ow2: för dom kan inte mjölka dom för hand e (.) som vi gjorde e 

(Ber 3) 

  

Dock är en svårighet vid bestämningen av funktionen att diskursmarkörers och 

diskurspartiklars funktioner i allmänhet är svåra att definiera generellt eftersom de är 

kontextberoende – funktionen skiftar beroende på vilken sorts samtal de befinner sig i, vilka 

det är som samtalar och partiklarnas placering i samtalet (Lindström 2007, kap 4). Detta 

behöver inte betyda att partikeln har EN av dessa potentiella funktioner vid ett tillfälle, utan 

kan uppvisa flera funktioner samtidigt, vilket också visar sig i detta fall. I den kontext där 

beskrivningen ovan av partikeln gjordes, är dess huvudfunktion att signalera att ett 

ifrågasättande av propositionen inte gillas, men den beskrivs också som en ”förstärkning”, 

troligtvis menas då en förstärkning av negationen. Även i Francks artikel beskrivs partikelns 

funktion som en form av förstärkning, i och med att den sägs fokusera och förtydliga det 

förkortade inte i en sats, så att detta för propositionen viktiga satsled inte går förlorat eller 

missas.  

 

Min språkkänsla säger mig att partikeln också har en funktion att signalera talarens egen 

inställning till propositionen, nämligen att det som sägs är en sanning;  

 

• Ow1: det är bevisligt att det är de stänger 

Ow2: ja men dom vill inte ha dom kvar e 

Ow1: all dom små all det lilla stänger dom (Ber 3) 

 

 Här diskuteras böndernas levnadsvillkor, och inställningen hos talarna är att det medvetet 

utfärdas fler och fler förordningar för att man vill göra det svårare för mindre lantbrukare att 

leva kvar. Uttalandet från Ow2 säger alltså egentligen ingenting om huruvida ”dom” 

verkligen vill ha de mindre jordbrukarna kvar eller inte, men enligt henne, och hennes 

inställning så ÄR det så att de vill stänga ner alla mindre lantbruk och att de har en agenda för 

detta. 

• Ow1: ja men det är vemodigt det där(.) vi ser det ju vår 

generation lider ju av det men de här unga som växer upp nu de 

är ju van det där så dom de ser det ju inte 

Ow2: dom vet inte hur det har sett ut heller dom e (Ber 3) 
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Även i fråga om detta exempel är denna funktion tydlig i och med att Ow2 uttalande om att 

ungdomar inte vet hur det sett ut tidigare faktiskt skulle kunna ifrågasättas. Partikeln 

signalerar däremot att det är hennes sanning och fasta övertygelse och därför inte heller ska 

eller bör ifrågasättas. 

 
Även i funktion verkar partikeln alltså utifrån Lindströms definitioner kunna hänvisas till 

yttrandepartiklarna, i och med sin samtalsreglerande funktion – den signalerar en förväntad 

respons, i det här fallet att undvika ett ifrågasättande av propositionen, och att propositionen 

är en sanning för talaren själv, även om den rent faktiskt kan ifrågasättas.  

6.2.1 SAMMANFATTNING 
Utifrån analysen i kapitel 7 visades att distributionen av partikeln innehåller en viss 

optionalitet, och en konkordansundersökning visar också att frekvensen av e är högre i en 

dialog än i ett mer berättande samtal, vilket indikerar att partikeln har en funktion som 

diskursmarkör, då behovet av sådana är mindre i en mer berättande framställning, då 

diskursmarkörernas funktion ligger i att reglera samtal. 

 

Utifrån de mönster som framkommit under kapitel 6, visar den undersökta partikeln likheter 

med diskursmarkörerna i och med att den inte förändrar varken den syntaktiska strukturen 

eller satsens proposition. Vidare är partikelns placering i satsen densamma som 

yttrandepartiklarnas, då den placeras antingen som inskott eller i satsens efterfält. Dock 

uppvisar partikeln en skillnad gentemot de flesta andra diskurspartiklar, i och med dess starka 

beroenderelation till negation i satsen. 

 

Funktionsmässigt innehar partikeln en signalfunktion då den uttrycker att propositionen i 

satsen inte är något att ifrågasätta eller diskutera, eftersom detta är en odiskutabel sanning för 

talaren själv, oavsett om logiska eller fysiska exempel skulle kunna motbevisa denna sanning. 
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7. SLUTDISKUSSION 
Efter genomgången undersökning har det alltså visat sig att den i dellboskan frekventa 

partikeln e, samvarierar med inte, ingen, ingenting och aldrig, och placeras sist i satsen, 

regelbundenheter som pekar mot en eventuell klassificering som en final dubblering av 

negation. Dock finns, som visats, några avvikelser gentemot den beskrivning av detta som ges 

i Svenska akademiens grammatik, men om dessa avvikelser beror på att det faktiskt inte är en 

final dubblering, eller om det beror på att detta är en variant av final dubblering av negation 

som ännu inte kartlagts, får tiden utvisa. I fråga om partikelns funktion har visats att den kan 

införas under beteckningen diskurspartikel, och har en funktion att signalera övertygelse om 

att det som sägs är riktigt, om än inte en logisk sanning, så en fullständig sanning för talaren 

själv, och något som inte bör ifrågasättas. Denna funktion kan dock antas vara endast EN om 

också kanske den tydligaste och vanligaste funktionen, av många potentiella för partikeln. 

 

Naturligtvis kvarstår efter denna undersökning en mängd intressanta aspekter och frågor att 

undersöka och besvara, både med avseende på distributionen och partikelns funktion i 

diskursen. Tyvärr måste dock arbetet anpassas till både begränsad tid och begränsat omfång, 

och jag har därför inte på något vis kunnat gå så djupt in på något av områdena som jag velat. 

Mitt eget intresse i ”problemet” och undersökningen, låg - och ligger fortfarande - mer i 

partikelns funktion i diskursen, vad den betyder och vad dess uppgift är, än i de 

distributionella reglerna. På grund av detta tvingades jag också minimera denna första del av 

undersökningen till att omfatta endast de för funktionsundersökningen mest nödvändiga 

iakttagelserna. I och med detta är inte distributionskapitlet på något vis uttömmande, utan 

endast ett litet ”skrap” på ytan, eventuellt en liten grund för andra att bygga vidare på, och inte 

heller funktionskapitlet är långt ifrån uttömmande. Jag kommer ständigt på nya faktorer som 

skulle kunna inverka på distributionen, och preciseringar av funktion och innebörd, men 

någonstans måste beslutet tas att inte gå vidare och gräva för djupt, och jag tog beslutet att dra 

gränsen där den nu har presenterats, då jag annars riskerar att ta mig an ett livsprojekt. 

 

I slutdiskussionen vill jag också ta chansen att nämna en teori jag leddes in på under arbetets 

gång, nämligen Negative Polarity Items (NPI), vilket också nämns kort i ett citat i kapitel 

5.1.2, som jag ser som en mycket intressant infallsvinkel i undersökningen av partikeln. Kort 

sagt kan fenomenet polaritet beskrivas som ett beroendeförhållande mellan två element i en 

sats, mellan ett polaritetsord och dess utlösare, som till exempel pjåkigt och oävet som utlöses 
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av satsnegationen inte. Utifrån de grammatiska beskrivningar som här har gjorts kring 

partikeln, skulle det kunna röra sig om ett negativt polaritetsord med inte, aldrig, ingen och 

ingenting som utlösare, och som jag hänvisade i forskningsbakgrunden pågår just nu en 

undersökning kring ett liknande fenomen i älvdalsmålet utifrån dessa teorier. Tyvärr fanns 

dock varken tid eller utrymme för att gå vidare med detta inom ramen för detta arbete, men 

jag lämnar med glädje över detta uppslag till någon intresserad. 

 

Dessutom har en iakttagelse under denna arbetsprocess fångat mitt intresse mer än något 

annat, då jag tycker mig ha noterat att man i andra dialekter – eventuellt även rikssvenskan – 

använder något som uttalsmässigt växlar mellan eller/heller enligt precis samma regler som 

fastslagits för e, och med samma funktion, alltså med en helt annan betydelse och innebörd än 

vad dessa ord anses ha normalt. Naturligtvis är detta ingenting jag kunnat göra någon närmare 

underökning av, men min känsla säger mig att detta skulle kunna röra sig om samma 

fenomen, då dess placering och funktion är precis densamma som för e. Exempel på detta går 

att finna i mina egna transkriberingar, men jag har även funnit exempel på de mest skilda håll; 

en intervju av Astrid Lindgren i en Pippidokumentär på SVT och artiklar i Sundsvalls tidning 

för att nämna några. Astrid Lindgren fick frågan vad hon skulle ha sagt om något av hennes 

barn gjort alla tokigheter som Pippi gjorde och svarade: ”Men det förstår ni väl att ni inte kan 

göra som Pippi heller!”. Betydelsen av heller i denna mening är ju inte den man vanligen 

förknippar med ordet som i ”jag var inte där och inte du heller”, utan har istället innebörden 

av att – precis som med den undersökta partikeln – verkligen förstärka att så kan man ju inte 

göra, och att det heller inte är något barnen kan ta upp till diskussion.  

 

Partikeln jag själv, och alla dellbor med mig, sett som så självklar och naturlig visade sig vara 

en onoterad och outforskad del av svenskan med många förgreningar, och jag hoppas därför 

att även människor utan denna lilla del i sitt språk kan finna denna undersökning intressant. 
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Bilaga 1 – Dialogtext (Egna inspelningar) 

Teckenförklaring; 

(.) paus (utan tidsprecisering) 

[får] samtidigt tal 

X ohörbart ett ord 

XX ohörbart två ord 

XXX ohörbart flera ord 

va- avbrutet ord 

 

[1.]Al: Kvinna 53, Ma: Kvinna 24 år. 

Al: vad ska ni leta? 

Ma: skridskor 

Al: jaha 

Ma: åka på sjön (.) nu när det inte är så mycket snö 

Al: är det inte det e?  

Al: jag såg något skidspår rakt över där tänkte man kanske 

kunde åka skidor där 

 

[2.] Ba: Kvinna 58 år, To: Man >60 år, Ro: Man 60 år 

To: jamän sätter mig här på ljugarbänken då så känner mig 

trygg 

Ba: Så du äner ljuga då? 

To: ja nu ljuger jag bara 

Ba: kan inte vi stönne på dig heller då e? 

Ba: men du ser vad litet här är då? 

To: jaa en starholk (.) ni som är stor 

Ba: ja det är det som är- det är det som är problemet (.) vi 

håller på och pratar om hur vi ska resa oss upp från toastolen 

To: XXX 

Ba: kan du göra något här? 

To: njaee du vet det blir- det blir kaka på kaka det det blir 

inte nåt bra e (.) man måste väl ha toaletten rakt fram här så 

man stupar i den man öppnar dörren bara 
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Ba: det var det som inte jag tyckte nåt var bra(.) och så 

sitter man där då och så hörs det ut hit allting man gör 

To: men du det går ju att göra dubbla- dubbelsluss där 

Ba: har ni nån isolering på dom? 

To: det sämre nere X hör det dunsar i ledningarna XXX 

Ba: ja visst ser du du förstår hur problemen är 

Ro: det värsta är förstår du hon ska ha hit badkar också 

To: nej men nu får en sluta (.) va (.) men nu å 

Ba: titta in du så får du se att det gör 

To: XXX så blir det ju inte gulligt att vara här inte 

Ba: men du kan då väl inte komma och säga att jag inte ska få 

dit badkaret heller för då blir jag då sinnig å (.) nä jag 

skojar 

--- 

To: så får du byta stolen här nere men då kan en flytta upp 

den här istället [å] 

Ba: [får] en byta stolen (.) ja men då tar vi den här däruppe 

då 

To: men ni jette gärna köpa en lika (.)men då är det samma om 

ni flyttar upp en här 

 

[3.] Gö: Man +60, Ma: Kvinna 24 år, Ba: Kvinna 58 år, Ro: Man 

60 år 

Gö: jag har ett band här jag sen nittonförtisju som ni kan ta 

det kan du få låna om ni vill 

Ma: jag får det? 

Gö: det är en sådan där käringe som pratar mycket där och ändå 

ha som är gammlare (.) jag har från nittonhundratrettifem 

också men 

Ma: Hur långt är det här? Alltså är det hela bandet? 

Gö: Det är bägge sidor. Fast det är nog inte hela på den ena 

sidan tror jag men nästan (.) dom pratar lite av varje där å 

Ma: är det någon som vet hur gamla dom är som var med? 

Gö: [aa, dom är nog väldigt gammal] 
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Ma: [asså personerna] aah 

Gö: furtiosju är det där (.) skulle tro att om 

nittonhundrafurtiosju är det där och då är dom nog säkert en 

sjuttio åttio år 

Ro: du måste fråga hur gammal han är också då? 

Gö: ah, åtti 

Ro: [nej] 

Gö: [närmare] åttio än femtio 

Ma: huvudsaken jag vet vilken generation man tillhör så är jag 

nöjd (.) och det blir [väl] 

Gö: [inte] medeltida e (.) men jag håll på med 

medeltidsforskning nu 

--- 

Gö: här har du ju då va vörster du har pojk (.) det är lite 

den här fonetiska skriften använder inte vi nu för ö det är ju 

en sån där med tak och här har vi bara gjort en sådan där 

Gö: va vörste vet du vad vörste är? 

Ma: ja alltså (.) det är ju vårta 

Gö: ja jag har försökt tagit bort han (.) säger han då 

Ma: du har inte gjort det riktigt e 

Gö: du har inte gjort det riktigt säger hon då 

Ma: och där kommer det där pappa 

Gö: e  

Gö: e e e det är viktigt det 

Ma: men då kan jag fråga dig 

Gö: ja det är en förstärkning egentligen bara det förstärker 

väldigt (.)då är det riktigt (.) inte något att bråka om 

--- 

Gö: och kom ihåg det att (.) eeeh y det finns inte i 

delsbomålet e 

Ro: och inte egentligen ö [heller] 

Gö: [och] inte ö heller e 
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Ba: jaa jag antar det XXX jo det måste vara det ser du men han 

var väldigt rund och i ansiktet ändå (.) men jag kan inte 

tänka mig att det är [nåt] 

Ro: [jooo] 

Ba: ja men i väldigt unga dagar 

Gö: det var nog innan han blev förförd det 

Ba: vart han det? 

Ro: vi ska inte gå in på det nu e för hon spelar in 

--- 

Ba: vad sa du jonlarsa? 

Gö: jon larsa (.) han hette jonas larsson jon larsas gubben sa 

man när han vart gammal 

Ba: var han elak av sig? 

Gö: nej jag tycker inte det e (.) men det är klart att frågar 

man barnen så har ju alltid föräldrarna varit elak 

Ba: ja fast inte elak e men kolossal respekt 

Gö: ja väldigt drivande åtminstone på flickorna 

Ba: jaa ja precis (.) för le mammas stora sorg det var nog- 

hon berättade jämt om att hon fick gå i två terminer på 

folkhögskolan i forsa och så gärna hade velat att fortsätt åh 

åh 

Gö: lite längre 

Ba: ja (.) men det var bara omöjligt det satte han stopp för 

det fanns inte en chans 

 

[4.] Pä: Man 26 år, Ba: Kvinna 58 år, Ol:Pojke 6 år, Kl: 

Flicka 3 år, Ma: Kvinna 24 år 

Pä: johanna är inte hon hemma e? 

Kl: nej hon är på skolan 

Pä: nej det är lördag 

Ba: vet ni ska ni veta vart dom är någonstans? Så vet jag XX 

Ba: och mamma jobbar farmor jobbar 

Pä: johanna då? 

Ba: i färila och åker skidor 
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Pä: jaha i järvsö 

Ma: hej (.) du flyr inte när jag kommer du? 

Ba: han vet nog inte av någonting han e 

Pä: vadå? 

Ma: behöver inte förklara heller e 

Pä: har du krockat bilen eller? Nej jag har inte hört något 

jag e 

Ma: jag kan inte berätta det heller för då kommer du bli 

nervös så då kommer du sluta prata och det får du inte göra 

Ba: eller har du börjat på att prata småländska kanske? 

Pä: nej inte än e 

Ma: förstår du vad de säger då? 

Pä: nä inte dom som pratar fort e 

Ma:nej men va- vart är du någonstans då? 

Pä: jag är ute (.) [i kinna] 

Ol: [dom låg såhär] alltså (.) den låg där och den låg där man 

ska titta på det här va (.) jag tog de här på en gång 

Pä: vart det par direkt? 

Ol: ja vad bra jag är va 

Pä: eeh kinna 

Ma: vart ligger det någonstans? 

Pä: alldeles utanför borås tre mil söder om borås 

Ma: tänkte om det är där i mitten ner mot skåne förstår man ju 

inte ett ord av vad dom säger 

Pä: nänä(.) dom pratar ju som annbritt fast dom som pratar 

snabbt dom pratar ju då fattar man ingenting 

Ba: bor du här i anders och annbritt också? 

Pä: näe bor på (.) i en stuga på en camping 

Ba: men många dellbor? 

Pä: näe inte någon två från hudik som jag jobbar åt och så är 

det (.) sen är det några färilabor och dalmasar en bit 

därifrån 

Ba: jaha 

--- 
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Ba: jaha men du trivs bra där då? 

Pä: jaa-a 

Ba: är det kul [att] 

Pä: [ja det] är kul att komma bort ett tag [och] 

Ba: [Jo men] det är faktiskt inte så tokigt det heller e 

Pä:  och tjäna lite pengar och  

Ba: ja det blir trevligt det också förstås 

Pä: och jättetrevliga dom jag jobbar åt för (.) ja jag får ju 

jobba precis hur jag vill 

Ba: jaha 

Pä: var till ingmari en kväll och drack lite (.) visky och vin 

och sådär så då började jag inte jobba förrän ett dan efter e 

Ba: och det var tillåtet? 

Pä: ja precis som jag vill 

--- 

Ba: förstår dom dig när du kommer ner till småland då? 

Pä: jaa-a de gör dom ju 

Ba: ah för du pratar inte dellboska 

Pä: nej 

Ba: det nej men man gö- man kan inte göra det när man kommer 

utanför delsbo 

Pä: nej man ändrar sig ju 

Pä: ja nej men det är knepigt för dom ändrar sig ju ingenting 

e= 

Ba: nej 

Pä: =tror jag 

Ma: men dom är ju hemma (.) på ett annat sätt än vad du är 

Pä: ja men ändå tycker träffar jag en skåning eller nåt då 

försöker ju jag att ändra mig 
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Bilaga 2 – Berättande text (Inspelningar från Swedia 2000) 

Teckenförklaring: 

(.) paus (utan tidsprecisering) 

[får] samtidigt tal 

X ohörbart ett ord 

XX ohörbart två ord 

XXX ohörbart flera ord 

va- avbrutet ord 

 

[1.] OM1, OM2, Int: Intervjuare (85.56 – 92.04) 

OM1: Det är väl det som är det stora problemet när man skriver 

sådan här ordlista och sånt för det går ju inte skriva (.) 

skriva som det låter e för det finns ju inte bokstave-(.) 

bokstäver så det räcker [till e] 

OM2: [hä] finns ju inte i böckerna finns det något tecken [men 

det är] 

OM1: [a, men] hä stämme ju [inte e] 

OM2:[ hä stämmer] inte vet du [man ska nog kunna det] 

OM1: [om man] tänker sig som aa ä ju väldigt brett i i Delsbo 

(.) som döra [å] 

OM2: [a] ö bli a- ö det då har dom ett gör dom ett a så gör 

dom sån här krok över då blir det ett ö 

Int: jaha? 

OM2: löå dom säger inte lada dom säjer löå här då (.) då blir 

ö 

OM1: och lö- lödöra 

OM2: jaa å döra (.) jaa då 

OM1: men det 

Int: har ni suttit och arbeta med såndana ordlistor ni då? 

OM1: [njaää] 

OM2: [nej men det är] dom har ju skrivit en sån där  

OM1: det finns ju den här gamla ordlista här då som [är ju så] 

OM2: [ja visst ser du] 

OM1: fast då är nästan (.) hon är svår för oss också hon 
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OM2: ja  

OM2: men så kommit ut några nya böcker också nu XXX som 

skriver som gamla historien från delsbo [då har dom fått] in 

det där öö också då 

OM1: [dikt- dikter] 

OM1: dikter och sånt där 

Int: Ja det är svårt det finns ju eeh (.) ibland använder de 

något som dom kallar landsmålsalfabetet som ska då vara för 

att nedteckna men då måste man ju lära sig det först också, 

och det kan ju inte vem som helst lära sig 

OM1: det det är ju lika i den här och det står ju det finns 

jus ådant eeh det är någon förklaring då liksom i början hur 

man ska uttala vissa ord och så nu då men  

OM2: tar du hit den där boken då (.) bremöran har vackne så 

finns [det ju] 

OM1: [den där] lilla gula där ba- [vid]  

OM2: [går det] ju läsa ur henne vet du där finns det ju mycket 

delsbo (.) grejer vet du XXX det här en gammal dellbo det som 

har flyttat till gävle 

Int: Holger  

OM2: holger holger Olsson Gräshansasholger hette han alle 

täntje på säg hä ä bare ja som täntje på mäg sa ichen (.) 

ichen det var en karl det han hette ichen 

Int: Jaha? 

OM2: alle täntje på säg men ja bare täntje på mäg ja  

OM1: och sen kan du vara ichen också 

OM2: jåå. 

OM1: om du är ichen (.) du vill ha åt dig så mycket som 

möjligt du är girig då är du ichen 

Int: jaha 

OM1: men den där ichen det är ju ett gårdsnamn det så det har 

inte nåt att göra med att han var ichen den person utan det  

Int: men kan det ha varit nån som ha varit det? 
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OM1: jaa jag vet inte XXX ja det kan det det är svårt att säg 

för det är gammalt namn det där han kallas även för dramaten 

den där  

Int: jaha 

OM1: för han for och drog en korvvagn och sålde (.) då drog en 

ju maten 

OM2: här är en hä känns ju som lite gråkascht sa gubben å satt 

spritt nachen på isen nachen då va en naken vet du 

Int: Jaha 

OM2: nachen (.) det känns ju som lite gråkallt kallt då (.) 

naken på isen 

OM1: likaså hä gå int fisa så tist så int hä löfte e. 

OM1: och tist det är ju i då istället för tyst då så blir det 

tist (.) var tist ungar 

[y uttalas i dellboska som ett i] 

OM2: här också kölarkärste va schlängd i trut tutän dom sa 

inte truten e då om mun då är slängd i mun  

Int: mm 

OM2: men här har han fått in något sve- kan denna anekdot 

besanna när pärsa stog och pissa bakom knuten sa kärste är det 

pennan du håller i handen han skulle ha sagt i näven då 

OM1: i näven skulle det nog ha varit där 

OM2: han har blivit lite 

Int: han har lagt av se lite. 

OM1: jaa han har bott hemifrån för länge så 

OM1: ögga på (.) och upppå 

Int: ögga på? 

OM1 : ögga på då är man ögga på och uppå då är man på 

övervåningen 

Int: jaha 

OM1: och så går man upp på botten 

Int: mm det där har vi hört det är ju jättekonstigt  
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OM1: ja (.) det tycker inte vi är så märkvärdigt men det är 

för man eeh man har ju hört det jämt gå upp på botten och 

hämta det (.) eeeh det kan ju ställa till lite problem 

Int: ni vet inte vars de kommer ifrån? 

OM1: ja man sa ju tröjjabötten egentligen och (.)det var en 

oinredd vind det då (.) och det XXX botten är på  

OM2: ja botten ja botten är uppe på (.) uppå man går upp på 

botten (.) då gick man inte ner utan man gick upp  

Int: det låter ju helt ologiskt 

OM1: ja men det är rätt så logiskt 

Int: har ni förklarat det eller? 

OM1: ja vi har förklarat det (.) ja det finns ingen förklaring 

det botten bara men det kan ju hända att det kommer av 

tröjjabötten sa dom ju också ibland (.) en del 

OM2: jaa jag vet inte var det kan komma från jag e (.) böttnan 

(.) säger jämt botten gå upp på botten 

Int: ja de låter ju annorlunda alltså i våra öron. 

OM1: ja ja det vart ju lite problem för eeh när krusdotter var 

i stockholm och och var byggnadsarbetare så kom dom dit med 

ett lass med med (.) köksinredningar och så frågade dom vart 

ska vi göra av det då ja bär det upp på botten sa han då och 

dom bar ju ner det i källarvåningen alltihopa (.) och han hade 

velat haft det på översta våningen 

Int: lite fel kanske 

OM1: ja det blev ju lite fel då (.) så det tänkte han ju inte 

på e 

Int: det är såna där språkförbistringar 

OM1:ja men man säger upp på botten 

Int: ja då måste man ju förstå 

OM1: då jette man ju begripa annars är man ju dum 

OM2: jamen XXX botten har kommit från (.) botten 
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OM1: jaaa (.)ja det har man aldrig tänkt på egentligen vi har 

bara accepterat det vi att det har varit det bara s- det är 

inte nåt annat n n n (.) man tänker liksom börjar man på att 

analysera töckran då vet man ju inte (.) så töckran också 

OM2: ja töckran 

Int: ja 

OM2: vet du vad det är för något? Töckran? 

Int: ja, sånt där förstod man ju av sammanhanget 

OM2: jaa men bara ordet töckran (.) i ordlista då är det svårt 

att veta vad det är för något 

OM1: och så ska du vela sa dom åt ungarna förr (.) nu veler du 

man skulle lyda 

Int: jasså 

OM1: nu veler du annars får du en luv 

Int: jaha. en smäll 

OM1:  och så var det en moster till mig som sa att vele inte 

ni ungar nu så ska ni få ett kok stryk sa hon så min syster 

var in och frågade mamma vad är ett kok stryk för nåt 

 
[2.] Ym 1, Int: Intervjuare (21.12 – 27.15) 
 
Int: Vad heter grannbyn då?  

YM: ja tomta  

Int: Jaha 

YM: och gården som vi vi är ju från pevesas säger man då i 

gårdsnamnet [då]  

Int: [Jaha]  

YM: säger pevesas (.5) släkte säger man då  

Int:Ja  

YM: och nu bor vi på- i bredåker då  

Int:Ja  

YM: så är det ju bynamnen då vet du så finns det ju gårdsnamn 

då  

Int:Ja  
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Ym: så varje har det har dom ju säkert berättat om olers och 

pevesas och kanske sån här eeeh vad har vi mer (.) dom som är 

hemmikring det är Böggens  

Int: Jaha? 

YM: modigs men då är det ju- nnn har det varit soldattorp på 

vet du  

Int:Ja jusst  

YM: det sen gammalt tillbaka 

YM: Lägret säger man och det är sådant som stannar kvar det 

fast det dör väl ut va men- som gammelfolket ja men dom bor ju 

därute på lägret för då har det varit- när sv delsbokompani 

fanns då vet du det var ju någongång på atronhundra hade dom 

ett stort militärläger- du åker förbi borta vid kyrkan och så 

utåt mot stormnäs som det heter då  

Int: Mmm  

YM: då där vid myra heter det då då hade dom- heter det lägret 

YM: finns en minnessten som XXX soldatläger där då vet du då 

blir det atomati- då blir det lägret då 

YM: böggens säger man och jalmars och  och et är liksom man 

tar namnet efter en gubbe som har bott där ha bott där eller 

släkte då va 

Int:Ja  

YM: sen blir det liksom ger sig självt det 

YM: men det är inte många som använder det ss som många eeh ja 

menar det är ju de fleste har ju eeh som i min ålder har ju 

vuxit upp i villa  

Int: Mmm  

YM: som då blir det ju ism inget gårdsnamn så pratar man mer 

mer rikssvenska och det gör man ju på jobbet också 

Int: Jo  

YM: man tänker man vö- eeh säger man möra till nån som man 

pratar med ifrån uppsala då vad sa du säger dom då ja eh 

imorgon  

Int: Ja  
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YM: men ibland får man leta och det känns skönt att man får 

leta efter dom svenska orden det känns bra   

Int: Att dom inte ha blive inpräntade än  

YM: nej att dom- jag menar jag skriver ju- det finns ju folk 

som skriver som dom talar också men jag kan ju skriva rent så 

va fö jag menar herregud man är ju tjugotvå år va så man– så 

jag men det är roligt och och pratar man med gammelfolk då 

pratar man ju bredare än vad man ja man pratar på jobbet eller 

om man går ut på en fest eller nåt det nnn det är ändå ingen 

som förstår e så då jette man ju göra sig hörd då 

Int: SKRATTAR 

YM: pratar man mycket och fort då då blir det ju mer svenska  

Int: ja jag har hört när vi ha suttit här att dom börjar prata 

om folk med gårdsnamn 

YM: ja om man säger så här (.) nu kan inte jag så många e men 

viss- visse ena dom kan man ju [.]om jag ska om vi säger att 

du heter olle  

Int: Ja 

YM: och så går jag över till gr- grannen då så jajaja jag och 

olle var ute på stan och käkade en glass (.) öh vicken olle ja 

då säger jag då valsarjanolovspellespojken (.) då har man 

tagit med då och valsarjanolovspellespojken han heter mikael 

han han finns på riktigt här han 

Int: jaja 

YM: sen har man tagit med då valsarjanolov då (.) det var 

alltså farfar det då 

Int: Ja  

YM: och pelle det var pojken åt janolov och pelles pojken då 

det är mikael (.) och då säger man inte ens mikael då säger 

gammelfolket säger det dom ja det var ju 

valsarjanolovspellespojken som var ute på stan (.) säger man 

då (.)jaha du menar mikael kan ju en annan säga jajaja säger 

dom då (.) så det är alltså då har man ju dragit med tre 

generationer och (.) eller två generationer och så kommer till 
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den tredje då och det är pojken det då 

YM: och så lika med ehh men det är ju mest gammelfolk som 

säger så då så en annan om man vill vara lite lustig då säger 

man det då. Eller eh (.)eh morsan min heter ju gertrud  

Int: Ja 

YM: Så mm pratar man med gammelfolk jassååå är det 

pevesgertrudspojken säger dom då.  

Int: Jaha   

YM: så dom säger (.) eller om jag säger jag är pevesas eh 

gertrudspojken säger jag då. Jasså jöschträ säger dom då för 

det är gammeldellboska det då vet du (.) det är för gertrud 

det det är göschträ det.  Visst XXX sen är det mycket så där 

och- man säger gårdsnamn jag ska över till (.) om man säger 

pevesas eller ska över till böggens och sådära å. 

Int: Ja 

Ym: ysterbacks (.) det är äh upp mot in mot ljusdal efter 

långbacka det har du ysterbacks (.)och dom heter österbacks då 

och österär ystete det.  

Int: Jaha?  

YM: österut är ystätä på dellsboska det.  

Int: Jaha 

YM: jag vet inte det finns ju en bok ja där har- som vi säger 

(.) det är en intressant bok det. Den ska du titta i lite för 

där har du sådana här klassiska meningar alltså. 

Int: Jaha?  

YM: Som man kan (.) bläddrar man upp du har ju tillexempel eh 

bremöran gne på röggårn (.) och det är alltså rödmyrorna 

sprang över gärdesgården.  

Int: Mmm  

YM: Så det är ju sådana här åh (.) eeeh mass så här ordramsor 

va. Å dö å jö mittes på dällän å dö trodde hä va jö å jö 

troddä hä va dö så va-nt hä nån tö vöss. Det ärsådana hära det 

blir alltså du och jag möttes på dellen och det är så hära 

(.)det är det är jävligt roligt att ha (.)att ha gö- att ha 
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kvar så den här boken har ju morsan inföskaffat sig (.) det är 

ju roligt att ha liksom för det är riktigt sådana här 

händelser som (.) och citat då (.) som har varit med. Så det 

är bra att det bevaras (.) sådana här saker också till 

eftervärlden till oss våran generation. 

Int: ja för vi börjar ju förlora litegrann de känner jag själv 

också 

YM: ja jamen vet du så blandar man ju- som jag sa han då 

farsan då, prater det kan värsta discobruden säga inne i 

hudiksvall också som som inte dom vill ju- många vill ju inte 

gärna vill va lite mer så här svensk nästan lite åt 

stockholmsdialekten till 

Int: mmm 

YM: för jag vet inte om dom vill hävda sig eller om dom skäms 

eller nåt då säger dom- men då hör man(.) jag e du e jag 

tänkte inte på det jag e säger man då 

Int: Ja 

YM: de är liksom häri kring det det säger dom ju allihop och 

det det kan dom inte få bort det där sista e. 

Int:nej nej just det 

YM: visst 

YM: så det som är lite roligt å då när- jag menar far jag in å 

sätter mig för å prata brett då då förstår dom inte vad jag 

säger i hudik heller e. 

Int: nej 

YM: å det är lite kul om man är man tar med sig en kompis så 

far man in å så är man ute på lite så pratar man då kan dom ju 

se ut som fågelholkar varenda en vet du 

Ym: Då blir dom ju dom bara står och gapar så här. 

 

[3.]Ow1, ow2, Int: Intervjuare (87.12 – 88.03) 

Ow1: om man ja vi säger om vi är med andra människor om vi är 

på en affär eller någon annanstans eller om vi är på ett 

sjukhus ja inte gör jag det på mitt sjukhus e för dom pratar 
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ju dellboska med men in- nog vill man väl ändra lite inte kan 

vi prata våran dialekt då e 

Int: nej precis 

Ow1: vi måste ju = 

Ow2: försöka XX 

Ow1: = försöka lite i k- och vi kan det också vi kan det 

Int: ja men det är det som är nästan konstigt att man ha som 

två 

Ow1: men det förstår du att det hörs det hörs i alla fall om 

vi försöker så hörs det ändå oh ja oh ja 

Int: jo men så är det ju 

Ow1: men man måste ju prata så folk förstår en då man pratar 

men nu gör vi inte det med er e men ni ska ju inte  

Int: det spelar ingen roll om jag förstår eller inte ni får 

prata jag kan gå ut så kan ni sitta och prata 

 

[4.] Ow1, Ow2, Int: Intervjuare (144.43 – 149.31) 

Ow1: men då inte den bonden orkar längre då för skulder och 

elände sett (.)han blir ju skyldig någonting så fruktansvärt 

Ow2: ja men vi ser väl redan på täcktan hemma där vår täckt 

där som grecksan har det är är ju skog nu ner till ån och där 

var det ju täckta över hela förr som de var= 

Ow1: ja men det växer ju igen för inte hinner de sköta de där 

små bitarna utan  

Ow2:= ända ner till ån nu så snart har vi skogen uppe i vägen 

nerom gården 

Int: Och det ser ju [så tråkigt ut] 

Ow2: [för buskar tar] de ju aldrig bort e (.) rabbe som vi 

gjorde förr e 

Ow1: och så är det väl uppe XX i norrland också övra norrland 

Int: ja det är ju på samma sätt där också 

Ow1: ja men det är vemodigt det där(.) vi ser det ju vår 

generation lider ju av det men de här unga som växer upp nu de 

är ju van det där så dom de ser det ju inte 
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Ow2: dom vet inte hur det har sett ut heller dom e  

Ow1: neej  

Ow2: för det växer ju så fort det här 

Ow1: nej de har ju inte sett det här öppna landskapet dom som 

vi har sett e 

Int: nej usch det är som skrämmande hur det utvecklas åt det 

här hållet 

Ow1: ja visst är det 

Ow1: det utvecklas åt fel håll absolut 

Int: ja 

Ow1: i alla fall säger vi som är gammal men kanske inte de som 

är ni som är ung tycker det 

Int: jo men man ser ju ändå hur det det har ju förändrats så 

fort på slutet som vi också har märkt då 

Ow2: ja det har gjort ja det har gått fort 

Int: ja. Och det är jättetråkigt ju 

Ow1: ja visst är det 

Int: ja 

Ow1: ja nu jag tror det är kanske ni ser det mer som inte eh 

(.) vad ska jag säga som inte eeh inte vet jag hur ni har för 

e hem fö- i omständigheter e men (.) är ni inte från en 

bondgård? 

Int: jo jag är från en bondgård 

Ow1: är du från bondgård du då ser du det väl förstås 

Int: ja jo 

Ow1: hoppas jag 

Int: jo de har man ju- vi- jo det är ju folk som stänger och 

stänger och vi ha ju det har ju blivit mycket svårare att 

bedriva jordbruk nu än förr 

Ow1: tror jag det dom stänger från alla håll (.) absolut 

stänger 

Int: Ja och det är så synd om de jordbrukare som verkligen 

vill ha jordbruk det blir så svårt för dem 

Ow1: jo men dom orkar inte med för de kan inte orka med sköta 
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både pappers(.)grejer åh åh åh och arbeta e 

Ow2: ja säg det 

Ow1: för att det är så lite folk trots stora maskiner så (.) 

ska det vara händer också 

Ow2: jag tror inte ändå ja att det lönar sig så hemskt för så 

med krak kan de inte ha så mjölklöningen när de mjölkar med 

dator. 

Int: nej 

Ow2: de har dator (.) tänk om det blir nåt fel 

Int: ja tänk 

Ow2: för dom kan inte mjölka dom för hand e (.) som vi gjorde 

e 

Ow1: nej men det inte går det e 

Ow2: jomen ja säg det kan inte bli pengar till X (.) det kan 

inte de kan väl inte dra in såna pengar på kraka så det räcker 

till alla töckeran maskiner e 

Ow1: dom har ju bidrag lissi hur mycket som helst de mer jord 

dom skaffer de mer bidrag får dom (.) det är det dom lever på 

(.) tror jag 

Int: ja det är fel 

Ow1: det är fel hemska fel 

Int: hemskt fel 

Ow1: och det är bidrag hit och bidrag dit 

Ow2: säger bara mjölkbilen nu för den granngården i vallsta 

hemma då dom har inte så med djur dom är sån där mindre 

bonde(.) 

Ow1: ja de har en åtta tio tror jag 

Ow2: ja högst ja 

Ow2: förr har mjölkbilen farit upp dit mjölktanken och tömt 

Ow1: ja 

Ow2: nej nu får de betala över 50 kronor dagen för att dom far 

från stora vägen och kanske hundra meter upp och hämtar 

mjölken 

Ow1: förstår du  
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Ow2: XX femtifyra kronor om dagen bara det 

Ow1: det är bevisligt att det är de stänger 

Ow2: ja men dom vill inte ha dom kvar e 

Ow1: all dom små all det lilla stänger dom 

Int: för det är jobbigt för den där då att åka 

Ow1: ja a dom ska stänga 

Ow2: dom vill inte att dom ska vara kvar ser du 

Ow1: det sista nu och så är det kontrollanter då som kommer 

och besöker ladugården då(.) och så ska dom ha dom kostar väl 

någonting dom också gissar jag 

Ow2: får dom en kalv ska de ringa till söderhamn och anmäla 

(.) till söderhamn (.) om de får en kalv (.) och om det dör 

någon ska dom ringa också (.) visst är det hemskt? 

Ow1: ja men du det värsta hörde jag om lördagskvällen (.)i 

alla fall(.) det var det värsta jag har hört hittilldags och 

det var att att nu är det så bestämt har eu på förslag kommit 

med förslag att den som har svalbon på logen dom ska riv- och 

det är alltid svalor ladusvalor på gårdarna och det har vi 

tyckt varit roligt det dom ska riva bona (.) och gör dom inte 

det då får dom inte sälja mjölk och kött (.) om inte de river 

svalbona för det kommer salmonella nerifrån (.) de där södre 

länderna hem med svalorna så dom ska riva bona. Och och då 

ska- då måste det ju vara kontrollanter som kommer och se 

efter att den där bonden har gjort det (.) och då ska väl den 

kontrollanten ha något till det också. 

Int: åh det är så mycket sånt där 

Ow1: det tyckte jag var eh d t- det var värre än jordgubbar 

och gurka också det 

Ow2: jaha svalbona var värre dom 

 

 

 

 


