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Från landsbygdsdialekter till Vasasvenska
Tecken på dialektutjämning och registrering av en stads-
varietet i fyra steg

Av VIVECA RABB

Abstract
Rabb, Viveca, viveca.rabb@abo.fi, Ph.D., Faculty of Arts, Psychology and Theology, Åbo Aka-
demi University: “From countryside dialects to Vaasa Swedish. Indications of dialect levelling and
enregisterment of a town variety in four steps”. Språk och stil NF 26, 2016, pp. 38–68.
The aim of the study is to discuss changing indexicality and enregisterment of a Swedish dialect in
western Finland. Indexicality is studied for the variety as a whole, rather than for individual dia-
lectal traits. Fifteen women and 15 men born 1936–1997 from the town Vaasa and the neighboring
municipality Korsholm were interviewed. The theoretical and methodological framework for the
study was taken from sociolinguistics and perceptual dialectology. The informants show a collision
of different indexical orders: while older informants tend to link Vaasa Swedish (VS) to the work-
ing class, younger ones tend to associate the variety with the whole town. In the first case, VS
seems to index modesty and certain poverty, while in the second case, it indexes toughness, cour-
age, aggression and self-confidence. The question of whether a moderate use of VS simply may
index authentic Vaasa Swede is discussed. This would explain why women and younger people
use the dialect less, perhaps being unwilling to be associated with toughness and aggression, while
still wanting to be associated with the town and to call their own variety VS. The variety seems to
be enregistered for younger informants, whereas older informants pick out certain working-class
neighborhoods as bearers of a distinct dialect. The enregisterment of VS can be described as a
four-step gradual movement from countryside dialects to working-class speech, and then from
working-class speech in a certain neighborhood to a town dialect.
Keywords: enregisterment, indexicality, dialect levelling, perceptual dialectology, interviews,
Swedish, Vaasa.

Utgångspunkten för denna artikel är Asif Aghas »The social life of a cultural
value» (2003) och Michael Silversteins »Indexical order and the dialectics of
sociolinguistic life» (2003). Aghas artikel handlar om hur en regional dialekt i
sydöstra England småningom under 1700-talet och framåt omdefinierades och
registrerades som standardspråk för hela Storbritannien (det s.k. RP). Silver-
steins artikel handlar om begreppet indexikalitet, som enligt skribenten (s. 193)
kopplar ihop mikrosociala och makrosociala analysramar för alla sociolingvis-
tiska fenomen. Eckert (2012 s. 94) menar att den s.k. tredje vågens socioling-
vistik fokuserar på språkdragens sociala betydelse, och på hur denna betydelse
kan förändras med samhällets behov och variera mellan olika grupper av talare,
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och att Silversteins indexikalitet handlar om just detta. Hon lyfter här särskilt
fram Barbara Johnstone (t.ex. 2006, 2013) som enligt henne först kombinerade
Aghas och Silversteins tankar till en syntes om hur förändringar i språkets so-
ciala betydelse sker och om hur man kan undersöka denna. 

Sociolingvistikens bruk av Aghas och Silversteins teorier innehåller fortfa-
rande frågetecken. Hittills verkar de inte heller ha använts i någon större om-
fattning på svenskt material. Syftet med denna artikel är att undersöka hur ar-
betarspråket i den österbottniska staden Vasa, Finland, i utjämnad form verkar
omdefinieras som Vasasvenska som kan användas som språklig resurs för att
signalera t.ex. tuffhet eller lokal tillhörighet av Vasabor oavsett social tillhörig-
het och hemstadsdel. Min avsikt är sålunda att bidra till forskningen om hur
språket kan indexera föränderliga sociala värden och om hur registreringen av
en ny varietet kan gå till.

Mitt material består av intervjuer med 20 Vasabor och 10 korsholmare. Vasa
hade år 2015 ca 67 000 invånare och ca 23 % av dessa har svenska som mo-
dersmål. Korsholm är Vasas grannkommun. Den omringar Vasa nästan helt
och hade vid samma tid drygt 19 000 invånare, varav ca 70 % är svensksprå-
kiga. Det teoretiska och metodiska ramverket består av sociolingvistik och
folkdialektologi. Folkdialektologin (även kallad perceptuell dialektologi) inne-
bär enligt t.ex. Clopper & Pisoni (2006) forskning om vad icke-lingvister tän-
ker och tror om dialekter. Röster bland forskarna för fram budskapet att den
språkliga variationen fungerar som bärare av social betydelse just genom att ta-
larna inom språksamfundet själva ser variationen som meningsfull och att det
därför är ytterst viktigt att utöver talarnas produktion också studera deras per-
ception (t.ex. Bijvoet & Fraurud 2011, Fridland & Kendall 2012).

Arbetet har utförts med finansiellt stöd från Konestiftelsen i Finland. I den
första delen av projektet undersökte jag 37 Vasabors användning av nio olika
språkdrag i samtal med en familjemedlem eller vän. Det här var en kvantitativ
undersökning gjord med hjälp av klusteranalys (Rabb 2014, 2015). I det fort-
satta arbetet utförde jag de folklingvistiska intervjuerna som används också i
denna artikel. De 20 utvalda Vasainformanterna tillhörde de 37 vars språkliga
produktion undersöktes kvantitativt. Informanternas syn på vilka språkdrag
som ingår i svenskan i Vasa, diskuteras i Rabb (u.u.). I en annan artikel med
mera metodiskt syfte diskuterar jag symbiosen av undersökningar av språklig
perception och produktion, närmare bestämt utifrån synvinkeln huruvida infor-
manternas intuitioner överensstämmer med klusteranalysens resultat av den
språkliga produktionen och vad de dubbla perspektiven kan tillföra socioling-
vistiken (Rabb manus under bearbetning). 
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1. Registrering av en varietet och indexikalitetens roll i 
processen
Vad säger då egentligen Agha och Silverstein och hur har sociolingvister an-
vänt deras teorier? Registrering (enregisterment) innebär enligt Agha (2003 s.
231) »processes through which a linguistic repertoire becomes differentiable
within a language as a socially recognized register of forms». Agha visar
(2003, 2006) hur kännedomen om RP som standardspråk, dvs. vilka språkdrag
som ingår i det, långsamt ökade i Storbritannien under 1700- och 1800-talen
genom aktörer som skolan, olika handböcker om gott uppförande och genom
billiga noveller och romaner som nådde ett bredare skikt av människor än tidi-
gare skönlitteratur gjort. Samtidigt förde dessa kanaler (explicit eller implicit)
också fram åsikten att en bildad människa bör tala just så, och att var och en
med aspirationer på social mobilitet uppåt bör tänka på att använda ett dialekt-
fritt språk. Det här är alltså ett exempel på en registreringsprocess.

 Agha (2003) menar att ett visst uttal består av såväl språkljud som en viss
social person som länkas till detta språkljud, och att båda de här aspekterna
måste göras synliga på olika sätt för att en registrering ska kunna ske. Var och
en av de inblandade aktörerna har var för sig en marginell betydelse, men till-
sammans bildar de enligt Agha en talkedja som kan ge upphov till en kollektiv
förståelse av ett visst fenomen. Han påpekar att det handlar om en förändring i
såväl perception som produktion, och att uttalet/dialekten känns igen av ett
mycket större antal människor än de som faktiskt kan använda den och tala så
på ett (enligt andra människor) övertygande sätt. Dessutom kan de konkreta de-
taljerna variera under processens gång: t.ex. exakt vilka språkdrag som för-
knippas med registret i fråga, och den kollektiva bilden av vem (vilket slags
person) som är den prototypiska talaren. Den varietet som senare registrerades
som RP hade t.ex. under 1500-talet varit en prestigefylld sociolekt knuten en-
bart till sydöstra England, och med delvis andra språkliga kännetecken än nu. 

Silversteins teori om indexikalisk ordningsföljd (eng. indexical order)
(2003) förklarar jag med hjälp av figur 1. Läs figuren nedifrån och upp. Det
finns en mikrokontext för varje yttrande, som utgör dess aktuella samtals-
kontext. Den består dels av en (omedveten) överenskommelse inom talgemen-
skapen om hur lämpliga olika språkformer är i en viss kontext, dels av en tanke
om språkformernas kontextuella implikation, deras kreativa effekt. Tanken är
att varje språkanvändare har rationaliserat sina tidigare erfarenheter av lik-
nande samtal och skapat sig en bild, en projektion, av talare med ett visst (re-
gister av) språkdrag. Denna projektion bildar en del av makrokontexten, och
kan delas av många talare (eller t.o.m. de flesta talarna) i en viss talgemenskap.
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Indexikalitet av tredje graden osv. =
T.ex. insnävning eller utvidgning av det tänkta befolkningssegmentet.
Nya associationer som bygger på de föregående.

Indexikalitet av andra graden =
Tänkta egenskaper/karakteristika kopplade till det valda befolkningssegmentet.
Många möjligheter finns, och nya kan komma till eller falla bort med oändlig krea-
tivitet.

Indexikalitet av första graden =
Koppling till viss befolkningssegment.
Flera möjligheter kan finnas. Observerbart faktum.

Viss språkform eller register av språkformer.

Figur 1. Indexikalitet enligt Silverstein (2003).
Ett visst språkdrag (eller en hel uppsättning språkdrag, ett register) kan således
möjligtvis kopplas till en viss del av det sociala rummet: en viss samhällsklass,
en viss åldersgrupp, ett kön, en viss yrkesgrupp eller liknande. Detta kallar Sil-
verstein för indexering av första graden. Det här betyder då rent konkret att en
lyssnare försöker göra sig en bild av talaren t.ex. genom dennes språkbruk, eller
att en talare genom sitt språkbruk kan försöka ge intryck av tillhörighet till en
viss åtråvärd grupp människor (och hoppas då att lyssnaren för sin inre syn
frammanar just denna bild). Språkliga tecken refererar alltså till en viss kontext
där de enligt erfarenheten i en viss kultur eller talgemenskap brukar förekomma
(Silverstein 2003 s. 195). 

Men varför vill man som talare likna en viss grupp människor? Silverstein
påpekar att den sociala gruppen i sin tur kan förknippas med specifika egenska-
per och att det här är indexering av andra graden. Konkret kan t.ex. en viss
grupp ungdomar kopplas till tuffhet och deras eventuella språkbruk/register
indexerar då tuffhet. Det finns alltså olika grader eller nivåer av indexikalitet:
första graden, andra graden osv. Silverstein (2003 s. 193–194) menar att in-
dexikalisk ordningsföljd är ett nödvändigt begrepp för att relatera mikrosociala
och makrosociala analysramar till varandra för vilket sociolingvistiskt feno-
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men som helst och att fenomenet utgör en viktig kraft vid språkförändring. De
olika bilderna eller föreställningarna som kan hämtas från den makrokontextu-
ella nivån kan variera och förnyas och ersättas av andra i ett längre tidsperspek-
tiv. Givetvis kan också tanken om vilka språkformer det egentligen är som kon-
kret bildar ett visst register, förändra sig.

Johnstone m.fl. (2006) kombinerade Aghas och Silversteins teorier och under-
sökte hur en arbetarvarietet i Pittsburgh från och med 1970- och 1980-talen bör-
jade omdefinieras och registreras som hela stadens dialekt. Efter det har ett flertal
sociolingvistiska undersökningar utförts med samma eller delvis samma teori-
bakgrund, t.ex. Beal 2009, Campbell-Kibler 2012, Dong 2010, Eckert 2008,
2012, Johnstone 2009, 2011, 2013, Lehtonen 2015, Pharao m.fl. 2014, Rem-
linger 2009, Remlinger m.fl. 2009, Woolard 2008. Bland dessa finns såväl un-
dersökningar som fokuserar på den perceptuella delen av registreringen (t.ex.
Campbell-Kibler 2012, Pharao m.fl. 2014), undersökningar som fokuserar på re-
gistreringens konkreta manifestationer (t.ex. Beal 2009, Johnstone 2009), under-
sökningar som fokuserar på både produktion och perception (t.ex. Lehtonen
2015) som teoretiska diskussioner (t.ex. Woolard 2008, Eckert 2012). Eckert
(2012 s. 94) konstaterar att variationen i språket bildar ett socialsemiotiskt system
som kan uttrycka hela skalan av de sociala relationerna i ett samfund. Relatio-
nerna ändras hela tiden och därför kan språkdragen inte ha fixerade sociala bety-
delser, utan deras centrala egenskap bör vara just indexikalisk föränderlighet.

2. Material
Materialet för den här artikeln består av semistrukturerade folklingvistiska in-
tervjuer med 30 informanter från Vasa och Korsholm, födda mellan åren 1936
och 1997. Se karta 1 nedan. Könsfördelningen bland informanterna är jämn,
dvs. 15 kvinnor och 15 män. Av dessa är 20 personer (10 kvinnor, 10 män)
födda och uppvuxna i Vasa. Tre av dem ser sig själva som tvåspråkiga, medan
resten uppger sig vara svenskspråkiga. Vasainformanternas utbildningsbak-
grund varierar på följande sätt: forskarnivå: 2 personer, högre högskolenivå: 7
personer, lägre högskolenivå eller högre yrkesutbildning: 6 personer, utbild-
ning på mellannivå (t.ex. yrkesinstitut eller gymnasium): 5 personer (kategori-
sering enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering år 2010). Ingen av de
20 informanterna har utbildning enbart på grundnivå (folkskola eller grund-
skola). Studerande räknar jag till den grupp deras kommande examen tillhör.
En informant går ännu i gymnasiet och jag har klassificerat honom enligt den
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utbildning han önskar sig efteråt (se diskussion i t.ex. Gunnarsdotter Grönberg
2004). Informanternas fördelning på olika typer av utbildningar är således re-
lativt jämn, åtminstone mellan högre högskolenivå och mellannivå. 

De övriga 10 informanterna är födda och uppvuxna i grannkommunen Kors-
holm. Det är fråga om 5 kvinnor och 5 män, som alla uppger sig vara svensksprå-
kiga. Jag har koncentrerat mig mest på två byar som ligger granne med stads-
gränsen, nämligen kommuncentret Smedsby (4 informanter) och Singsby (2 in-
formanter). De här byarna ligger båda någon enstaka kilometer från Vasa torg.
De övriga fyra informanterna kommer från kommundelarna Kvevlax, Replot och
Solf (se karta 1 nedan). Generellt har informanterna från Korsholm kortare ut-
bildning än de från Vasa; av de 10 har ingen utbildning på forskarnivå, 2 personer
har högre högskoleexamen, 2 har högre yrkesutbildning, 4 personer har utbild-
ning på mellannivå, och 2 informanter har utbildning på grundnivå.

Intervjuerna gjorde jag år 2014, oftast hemma hos informanten men i några
fall i en ostörd eller åtminstone lugn möteslokal, t.ex. i något bibliotek eller
lugnt café. Intervjuerna varierar i längd mellan ca 1 och 4 timmar; i medeltal
var de i Vasa drygt 2 timmar långa och i Korsholm knappt 1 timme. Skillnaden
beror delvis på att mina frågor till korsholmarna var färre. Vidare var Vasain-
tervjuerna designade för att kunna användas också för andra syften (Rabb ma-
nus under bearbetning). Dessutom gav Vasaborna ofta långa svar på varje
fråga, medan informanterna i Korsholm för det mesta var mera kortfattade. Det
totala materialet uppgår till drygt 50 timmar. Jag ställde frågor som Vem pratar
som du eller var pratar man som du? Finns det en typisk Vasasvenska och hur
låter den i så fall? Talar alla svenskspråkiga Vasabor enligt din åsikt på
samma sätt? (Om inte), vilka skillnader finns det och vad tror du de beror på?
Förändras Vasasvenskan tycker du? Talar du (alt. folk i Vasa) på samma sätt
i olika situationer eller tror du att du varierar ditt språk beroende på vem du
talar med eller vilken situation det är fråga om? Varje informant har i texten
fått en beteckning enligt sitt kön och sitt födelseår. Jag anger även om infor-
manten vuxit upp i (nuvarande) Vasa eller i Korsholm.

3. Från landsbygdsdialekter till Vasasvenska
Jag kommer här att diskutera sådana exempel från intervjuerna som visar på
skiftande indexering och registrering av olika typer av Vasasvenska. Det finns
en glidande skala i informanternas uppfattningar. Jag börjar med synsätt som
tyder på att det finns en koppling mellan Vasasvenska och arbetarklassen, alltså
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att Vasasvenska indexerar arbetarklass. Se karta 1 för lokalisering av de stads-
delar som nämns i exemplen. Exempel som ger uttryck för liknande synsätt dis-
kuteras tillsammans.

3.1 Arbetarspråket och dess rötter
Några äldre informanter från Vasa, alla åtminstone i 60-årsåldern, kopplar
olika typer av Vasasvenska till arbetarklass, vilket skulle motsvara Silversteins
indexering av första graden, dvs. koppling av ett eller flera språkdrag till en viss
socialt urskiljbar befolkningsgrupp (Silverstein 2003, jfr även figur 1).
Karta 1. Vasa och delar av Korsholm med viktiga, omnämnda stadsdelar och byar mar-
kerade.
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(1) K1958 (Vasa) om Vasasvenska som arbetarvarietet1

VR: tyckä du at Va:sasvensk ji in dialekt (.) elå ji int e he
K1958: nä: int (.) alltså ja (.) ja e no: såm (.) men ja ve:t at ja ha ju le:st dehä: nå:nstans

(.) så int ve:t ja hu pass
VR: mm
K1958: att e e: jå: (.) sku: tenk att e e en klassmarkö:r
VR: mhm
K1958: en dedä:r (.) såsiålekt ellä va de he:tär (.) du tjennä ju till de du få: sej åm ja

ha:r he:lt fe:l
VR: mm
K1958: at jag tenk- att e finns såm den bildade menschan så så pra:tar int (.) ha

aldri tala Va:sasvenska
VR: åkej (.) så at tej såm (.) men [tej såm-
K1958: åkej (.) så at tej såm (.) [å dihä riktiga stassboona ska vi sej såm såm ha bott i

[centrum a:v Va:sa
VR: [åkej
K1958: ja: nä: men nu pra:ta vi (.) ja tenkä ju såm på Beckssvenska ja nu men (.)

jå: men i alla fall alltså de e no: li:te sådä:r at
VR: ja:
K1958: at e e såm (.) åm man ha vari tillrecklit (.) ja me:na (.) e finns ju dihä FI:NA

slektäna i Va:sa åckså såm (.) så di ha int pra:ta (.) di ha pra:ta bettre
svenska di (.)              
[elä standa:rdsvenska

VR: [men (.) tråo du at (.) tråo du att (.) at man int kan huö po tej at di kåm-
bä fron Va:sa

K1958: jaa de e dedä man kan inbill sej (.) jåå (.) jåå (.) just de at man (.) di kan
int bli: place:rade liksåm (.) di kan li:ka jä:na va från Helsingfårs

VR: men ji e så
K1958: ja tro: no: kansche de
VR: hmm
K1958: alltså at de e min tro: at (.) at e e på de sette

I (1) svarar informanten K1958 på frågan huruvida Vasasvenskan enligt
henne är en dialekt eller inte. Denna informant har bott sina första år i stads-
delen Dragnäsbäck och hon klassificerar sina föräldrar som arbetare. Själv
har hon ett yrke som krävt universitetsstudier och hon karakteriserar för-

1 Jag har valt att transkribera de diskuterade exemplen på dialekt för att ge lokalfärg och i någon
mån behålla de olika informanternas röster även i skrift. Lång vokal har betecknats med kolon.
Pauser har betecknats med (.) och samtidigt tal har märkts ut med hakparenteser. Utelämnade pas-
sager (där informanten oftast sagt samma sak en gång till med lite andra ord) har noterats med […].
Ord som informanten själv betonat har skrivits med versaler. I de längre exemplen har jag lyft fram
de viktigaste bitarna med fetstil och efter varje exempel sammanfattar jag huvudpoängerna i det
som informanten sagt.
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hållandet till den egna dialekten som traumatiskt, eftersom hon upplever att
den inte duger i hennes nuvarande kretsar. I (1) menar hon att Vasasvenskan,
och då närmare bestämt den s.k. Bäckssvenskan i Dragnäsbäck, är en klass-
markör och att de riktiga stadsborna, bildade människor i stadens centrum i
stället talar neutral standardsvenska och alltid har gjort det. Hon tror således
att man inte kan höra på bildade människors tal att de kommer från Vasa.

Johnstone m.fl. (2006 s. 82) verkar se indexeringen av första graden som nå-
gon sorts jungfruligt tillstånd, då talarna själva inte nödvändigtvis är medvetna
om att de talar avvikande, eftersom »alla talar så». Kopplingen mellan språk
och klass görs då av andra, inte av talarna själva. Silverstein (2003 s. 217–218)
jämför också kopplingen mellan vissa språkdrag och ett visst befolknings-
segment med William Labovs begrepp indikator (t.ex. Labov 1972). Labovs
begrepp markör skulle då kunna jämföras med en indexering av andra graden.
Silverstein betonar dock (2003 s. 218) att skillnaden inte handlar om språklig
medvetenhet, utan om huruvida talaren låter (eller inte låter) språkdragen va-
riera enligt kraven från olika register. I mitt material menar också de informan-
ter som pratar om arbetarspråket att de redan som barn var medvetna om språk-
liga klasskillnader, att vissa skolkamrater med »finare» bakgrund pratade på ett
annat sätt, och någon nämner också att sådana barn favoriserades av lärarna.
Barndomsminnen kan tillrättaläggas i efterhand, men det är alltså inte säkert att
talarna av arbetarspråket själva är omedvetna om sitt språk och de associationer
språket ger.

Några äldre informanter kommer också in på arbetarvarietetens, eller ibland
snarare Bäckssvenskans, rötter utanför Vasa. I exempel 2 framför informanten
sådana tankar.

(2) M1947 (Vasa) om arbetarvarietetens rötter 

M1947: alltså dide riktit genui:na va:sasvenska slektäna sedan uu- (.) sedan
dedä:r (.) ska vi no sej sekstånhondrata:le

VR: mm
M1947: så di e no: ganska få: [hä:r, hä:r i Va:sa
VR: så di e no: ganska få[mm preci:s
M1947: de finns vel nå:gra (.) uta dide rikti gamla slektäna (.) men men di hö: jo då:,

no:, ti en viss kategåri: uta mennchs- menschå då:
VR: mm preci:s
M1947: så at (.) no e jo Va:sa (.) svenskar (.) majorite:ten a:v dåm så (.) såm finns

i da: så ha:r no: ankny:tning ti (.) ti lanso:rten [se:kärt
VR: i da: så ha:r no: ankny:tnin[så du me:nar at åm man skra:pa li:te på y:tan

på Va:sabo:rna så kåmmä di från lande
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M1947: jå: ja tro: no: at en sto: de:l (.) en sto: de:l kåmm- (.) ha: no: ha: no:
ganska nä:ra (.) ba:kgrond (.) i lansbygden (.) å (.) pra:ta därför an-
nålonda en dåm (.) åm ja no sejjär (.) dihä (.) a:nri:ka (.) fi:na (.) sle- (.)
Va:saslektäna såm såm (.) di ha ALDRI anv- pra:ta Va:sasv- Va:sasprå:k
(.) utan di [ha:r dedä dendä vå:- vå:rdade rikssvenskan

VR: (.) utan di [ha:r dedä dendä vå:- vå:rdade rikssvenskan[så du tenkä dej at
e e såm en såsia:l [schillnad

M1947:  e e såm en såsia:l [e e no: apsåluut en såsia:l schillnad jåå arrbetafamiljä-
na (.) så (.) såm e inflyttade frå:n frå:n dedä:r o:lika håll (.) li:ksåm mina
föreldrar

VR: mm
M1947: ha: no: (.) e ha blivi ti et e:get språ:k (.) ejentligen (.) sku man vel nestan

kona tenk sej (.) så (.) at Va:sasvenska ha blivi (.) en en e:n sånhä:r sam-
mansmeltning u:tav u:tav u:tav dialektär från Sonndåm Sålf Vi:kby:
Kve:vlax Petsmo

VR: mm
M1947: så e nå:n fårm uta:v sammansmeltning uta: uta di för at dä: finns MYKI

u:ttryck såm no e direkt li:kadanna på på på dihe (.) såm å (.) dä:r i Pets-
mo å Kve:vlax no dä: mina systra finns så (.) no ha: di myki u:ttryck såm e
li:kadanna såm i Va:sasvenskan

Informanten M1947, också han med arbetarbakgrund och föräldrar inflyttade
från den österbottniska landsbygden, ser ytterst Vasasvenskans rötter i utjäm-
nade landsbygdsdialekter talade just av arbetarfamiljer med ursprung utanför
Vasa (2). Han betonar att Vasasvenskan har många gemensamma drag med
dialekterna på landsbygden. Vad som är indexering av första graden beror
alltså på vilken utgångspunkt man väljer, vilket jag menar att Johnstone (t.ex.
Johnstone m.fl. 2006) inte betonar tillräckligt. Historiskt sett har säkerligen de
sociala kopplingar som språket har, redan genomgått otaliga förändringar,
varav de flesta inte längre går att belägga av forskningen. Man kunde emeller-
tid tänka sig att utifrån just detta material se kopplingen till enskilda byar på
landsbygden utanför Vasa som den ursprungliga indexeringen av första graden,
Vasasvenskans primära rötter. Kopplingen till arbetarspråk i staden är i så fall
bara en precisering på samma indexikaliska nivå.

Tanken att arbetarvarieteten uppstått genom dialektutjämning av de inflyt-
tade familjernas olika dialekter, stämmer troligen överens med sanningen. In-
formanten K1941 från Korsholm berättar om den dialektutjämning som skett i
språket hos hennes moster och dennas man i Dragnäsbäck: nåo hadd di in sa:
li bLaningg po se- si:n dialektär ti, tå sko e va naliiti int, såde onjifää så stass-
båovan sko föstaa va di taLa. Hon menar alltså att släktingarna i Dragnäsbäck
friserade och blandade sina dialekter för att bli förstådda av stadsborna. Nämn-
värt är t.ex. att Dragnäsbäck ända fram till 1935 rent geografiskt och admi-
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nistrativt var en del av byn Gerby i Korsholm (Jern 2000). År 1935 bytte flera
uppkomna förstadsliknande delar av Korsholm kommuntillhörighet och blev
delar av Vasa. Områdena hade blivit industrialiserade och beboddes till stor del
av arbetare. Förutom Dragnäsbäck hör även grannområdet Hemstrand (tidigare
en del av byn Böle) samt Bobäck och Roparnäs (tidigare delar av Smedsby) till
denna kategori. Några av arbetarområdenas rötter på landsbygden var sålunda
även rent konkreta. 

Om man beaktar förändringarna i administrativ indelning är växlingen till att
koppla språket till arbetarklass inne i staden redan en indexering av andra gra-
den, en utveckling från den tidigare kopplingen till landsbygdsdialekter. Det
finns dessutom enligt två av informanterna flera olika arbetarområden med
egna dialekter. Informanterna nämner Bäckssvenska (i Dragnäsbäck), och Väs-
terviksdialekt (Västervik var en by i Korsholm ända tills år 1973, då det inför-
livades med Vasa). Enligt dessa informanter finns det alltså inte nödvändigtvis
något gemensamt arbetarspråk för hela Vasa.

Johnstone (t.ex. Johnstone m.fl. 2006, Johnstone 2013) påpekar hur dialekt-
utjämning tenderar att ske samtidigt som dialekten mer explicit länkas till
social identitet (jfr här Silverstein 1998 s. 415). Det här betyder enligt henne
rent konkret att enbart en del av dialektdragen då registreras och följer med till
nästa nivå. Dialektutjämning kan således gå hand i hand med en ökning av in-
tresset för dialekter, och det här kan gälla såväl i enskilda fall som i stora drag.
Johnstone (2013) påpekar t.ex. att det akademiska intresset för dialektologi
blossade upp just samtidigt som industrialiseringen satte fart på migrationen
med dialektutjämning som följd. I mitt samtalsmaterial där jag undersökt Va-
sabors språkliga produktion (Rabb 2014), bildar de äldsta talarna med arbetar-
bakgrund från Dragnäsbäck (födda på 1920–1940-talen) ett eget kluster efter
utförd klusteranalys. De använder de undersökta språkdragen på ett sätt som
jämfört med jämnåriga på landsbygden framstår som utjämnat, men likväl klart
mer dialektalt än jämnåriga Vasabor i materialet med längre utbildning eller
som haft yrken där språket har varit betydelsefullt. Såväl resultaten från den
språkliga analysen som skeendena i Vasas och Korsholms historia stöder så-
lunda för de äldsta talarnas del informanternas tankar om kopplingar mellan
Vasasvenska och arbetarklass samt mellan arbetarspråket och dialekter på
landsbygden utanför Vasa.
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3.2 Svenskan i Dragnäsbäck det prototypiska arbetarspråket?
En del av informanterna ger uttryck för att de låter vissa stadsdelar i Vasa rep-
resentera Vasasvenskan mer än andra. Här tycks också Vasabornas indexe-
ringar skilja sig lite från informanternas i Korsholm.

(3) M1950 (Korsholm) om beckin
VR: nå åm man kåmbä lite lenggär inn i (.) i nu:varand sta:n tå såm (.) såm nu

ty:p Dra:gnesbeck (.) hendär e na tå
M1950: ti taLa no: heilt e:get tyckä ja
VR: ja: nå va ji stjillnan tå
M1950: ja: (.) e ji svå:rt ti sej fö me he 
VR: ja:
M1950: vi segä jo bettjin å ti segä beckin å 
VR. ja:
M1950: () segä di vel tro: ja å (.) he segä jo int- (.) vi segä jo sko:jin vi
VR: ventas nu va va stjillnan tä: tå
M1950: sko:gin å [sko:jin 
VR: sko:gin å [jaa di saa sko:gin jaa (.) [just he me gie
M1950: sko:gin å [jaa di saa sko:gin jaa (.) [vi segä me ji: å ti 
VR: me ge:
M1950: ge: (.) å i Karpröi segä di skåojin (.) å Jongsond

Ett par äldre informanter från Korsholm kommenterar hur man i Dragnäsbäck
i Vasa har en egen varietet. Som exempel anför de just ordet beckin. I registret
ingår enligt M1950 i (3) uttal som beckin och skoogin, medan man i informan-
tens hemby Singsby (vid den nuvarande stadsgränsen) och i grannbyarna Kar-
perö och Jungsund säger bettjin och sko:jin/skåojin. Informanterna framhåller
sålunda avsaknaden av s.k. norrländsk förmjukning kombinerat med den be-
stämda slutartikeln -in som de språkdrag som kännetecknar stadsdelen
Dragnäsbäck. I Rabb (2014) visar jag emellertid hur även andra i samtals-
materialet från Vasa än de från Dragnäsbäck, kan uttrycka sig så. Dragnäsbäck-
talarnas språkbruk kännetecknas även av andra språkdrag, som alla tillsam-
mans bildar ett register. Jag drar här den försiktiga slutsatsen att just exemplet
beckin har börjat indexera person från Dragnäsbäck, kanske just därför att or-
det ingår i ortnamnet, då Dragnäsbäckborna kallar sin stadsdel Beckin. Just
detta språkdrag (bland många andra som hade varit möjliga kandidater) har
alltså blivit Dragnäsbäckbornas varumärke, något specifikt som tillhör just
dem. Ett allmänt drag i arbetarspråket har således lyfts fram och börjat länkas
till en viss plats, en viss stadsdel i Vasa med traditionellt stor arbetarbefolk-
ning.
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(4) K1956 (Vasa) om beckin
K1956: ja minns jo bara he då ja jick i Smessby i sko:lan så (.) så dehä: di skratta jo

åt ås dihe Sålvbo:an til exemppel
VR: jaha:
K1956: då vi tala åm beckin
VR: ja
K1956: så skratta di å tyckt at vi vila va fi:n (.) [då di sa: bettjin
VR: så skratta di å tyckt at vi vila va fi:n (.) [åkej ja
K1956: men vi sa: jo beckin
VR: jå: jå: åkej
K1956: beckin va jo Dra:gnesbeck (.) int sa: man jo (.) Dra:gnesbeck int

K1956 berättade att hennes hemby Västervik vid slutet av 1800-talet fick kraf-
tiga impulser från staden i och med att stadens herrskap började bygga som-
marstugor där, vilket gav mången Västervikskvinna inkomster (och på samma
gång kontakter med stadsbor) genom t.ex. tvättservice. K1956 gick på högsta-
diet omkring 1970 i sin dåvarande hemkommun Korsholm, där hon tyvärr inte
kände sig helt språkligt hemma genom att Västerviksdialekten var mera utjäm-
nad (antagligen p.g.a. ovanstående) än de andra ungdomarnas dialekter. I (4)
menar hon att särskilt Solfborna gjorde narr av just uttalet beckin, och att de
tyckte att ungdomarna från Västervik med detta uttal gjorde sig till och försökte
vara fina i kanten. Hon lyckades inte få dessa ungdomar att förstå att uttalet
beckin var en del av hennes dåtida Västerviksdialekt, och att hon tvärtom kände
sig underlägsen gentemot ungdomar i stan, som enligt henne på riktigt var fina.
Indexerar ordet beckin då helt enkelt stadsbo från vissa korsholmares synvin-
kel?

Såväl Johnstone m.fl. (2006) som Beal (2009) framhäver att bortflyttade
stadsbor eller mobilitet generellt har en viktig roll i registreringen av hemvarie-
teten genom indexering av tredje graden. Beal menar att det är just dessa per-
soner som ofta köper prylar med dialekttryck och på olika sätt medvetet försö-
ker odla identiteten i exil. Johnstone m.fl. och Beal menar att bortflyttade är
viktiga eftersom de genom kontakten med andra dialekter och uttal är mer med-
vetna om sin egen dialekt än de som som stannat kvar på hemorten i allmänhet
är. Det finns ett musikband med anknytning till Vasa som heter Vasas Flora
och Fauna. Det kan ses som exempel på det här fenomenet. I samband med
släppet av skivan Släkt med Lotta Svärd, säger låtskrivaren och bandmedlem-
men Mattias Björkas (Vasabo numera bosatt i Stockholm): 
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(5) Vasabo i exil om förhållandet till den egna dialekten
Jag har försökt skriva på svenska i många herrans år men oftast blev det fel.
Jag försökte skriva på någon slags vanlig finlandssvenska eller högsvenska
och det lät otroligt fånigt. Jag kom inte alls närmare mig själv. Det var först
när jag började skriva på den dialekt jag växte upp med som det fungerade.
(Citat från Sandelin 2015.)

Björkas verkar i (5) ha ett väldigt nära förhållande till sin dialekt, som i inter-
vjun kallas Gerbysvenska. Det är svårt för läsaren att veta om termen kommer
från Björkas själv eller från intervjuaren/artikelskribenten (Sandelin 2015). Det
är kanske inte någon tillfällighet att den låtskrivare som är den förste som väljer
att göra låtar på någon form av Vasasvenska är just Vasabo i exil. Både Beal
(2009) och Johnstone m.fl. (2006) ser emellertid fenomenet från stadsbons syn-
vinkel, den person som kommer i kontakt med landsbygden eller med andra
städers språk. I Johnstone 2014 utvidgar författaren sitt material så att hon även
intervjuar personer från andra orter, dock alltid sådana som numera är bosatta
i Pittsburgh. Mitt material visar att det även kan löna sig att fråga efter »den
andres» synvinkel. Det är möjligt att en registrering av Vasasvenskan som hela
stadens klassneutrala språk kan ha påverkats av just landsbygdens syn. Agha
(2003 s. 234, 260, 269) påpekar att en dialekt känns igen av ett mycket större
antal människor än dem som faktiskt själva använder den, och att deras upp-
fattningar också ger sitt bidrag vid registreringen. 

De ovannämnda exemplen pekar ut Dragnäsbäck och Gerby (och åtminstone
tidigare Västervik) som platser med en egen varietet samtidigt som andra delar
av Vasa där samma språkdrag trots allt finns ignoreras. Vad säger då informan-
terna om andra delar av Vasa? Upplever de att hemstadsdelen har någon bety-
delse för hurdan svenska som talas? Finns det konkurrenter till Dragnäsbäck
om titeln »del av Vasa som har en egen varietet»?

(6) Informanten M1964 (Vasa) om geografins roll för Vasasvenskan
M1964: såm e va åtminståne då ja vext opp så at di såm (.) di såm va från (.)

Dragnesbeck Je:rbyhålle så så pra:ta me:r sånhe slang (.) beto:nat en di
såm bodd in i centrum a:v nå anle:dning

VR: mhm
M1964: at (.) se:kärt nån kva:rle:va a:v (.) at Dragnesbeck va ju (.) såm förr i ti:den så

fålk rörd ju int på sej på sama sett så (.) så at Dragnesbeck va ju nestan såm
nå:n (.) nån by:

VR: mm
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M1964: at va såm fålk (.) knappast e:ns tjennä till så e at Dragnesbeck så börja vel int
hö: ti Va:sa fören nån gång på tretitale elä nå sånt utan e hö:rd vel ti Kårs-
hålm före tro: ja

VR: ja: mm
M1964: åck (.) å ja me:na dä:r fanns då (.) bryggäri:e å å va he:tär e spetsfabri:ken så

sånt (.) så at du bö:va såm int fa: nån annanstans int hadd di ju nå bi:lar hellär
int i nån större u:tstreckning å då (.) så at då le:vd di såm et veldit loka:lt
pre:glat li:v å då då ble:v e en sånhe u:tpre:glad (.) kall e då dialekt ellär
(.) ja förortsslang ellä va man no ska kall e men (.) å e fanns no vel ändå
kva:r se:kärt då ja (.) vext åpp då at ja e jo int från Dra:gnesbeck men at
Hemstrand e jo alldeles alldeles breve: så at e ga:v vel endå nå:n pre:gel åt (.)
ja mena ja e jo uppvuxen mindre en en kilåme:tär frå:n

VR: mm
M1964: grensin ti Dra:gnesbeck helt enkelt så at e e ju kla:rt at e såm
VR: mm
M1964: hö:rd hö:rd vel till ede sama då
VR: mm
M1964: ja me:na fö at int ta:l åm då at (.) at åm di ta:la me:r tala me:er hö:g-

svenska i (.) elä nårmsvenska in i (.) in i centrum så at åm man no böri
reken me Sondåm sen så ere ju (.) e e jo en he:lt schild dialekt dä:r he då
ijenn såm

VR: mm
M1964: såm jo endå falle e me (.) by:ar ellär e ha vel tunnats u:t he åckså

Några stadsdelar i Vasa lyfts fram särskilt när informanterna tänker på språk-
liga skillnader inom Vasa. Förutom Dragnäsbäck, Västervik och Gerby i de ti-
digare exemplen, nämns även stadsdelarna Brändö, Hemstrand, Sundom och
Vasklot. Se karta 1 ovan. I (6) menar informanten M1964 att folk i Dragnäs-
bäck och Gerby under hans uppväxt talade mer »slangbetonat» än andra. Det
här förklarar han med den lägre rörligheten förr och att Dragnäsbäck var jäm-
förbart med en by på landet med ett mycket lokalt liv, t.o.m. med egna arbets-
givare som t.ex. ett bryggeri och en spetsfabrik. Det speciella språket påver-
kade också Dragnäsbäcks grannstadsdel Hemstrand, där han själv växte upp.
Däremot räknar han Sundomdialekten som något helt eget men menar att också
den har tunnats ut med tiden. 

Några informanter menar att Brändösvenskan och Gerbysvenskan tidigare
har jämnats ut och närmat sig Bäckssvenskan, som av en person (M1963) kal-
las Vasasvenskans moder. Flera anser också att de språkliga skillnaderna mel-
lan Vasa centrum och Dragnäsbäck, alternativt Gerby, har minskat sedan t.ex.
1970-talet. Stadsdelarna Sundom, Gerby och Västervik började tillhöra Vasa
först år 1973, då de som byar vid den dåtida stadsgränsen överfördes från Kors-
holm (Herberts 2000). Stadsdelen Brändö, som även det traditionellt var ett ar-
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betarområde (se t.ex. Ehrström 2010), blev genast en del av staden när Vasa
flyttades till sin nuvarande plats efter den förödande branden i (med sitt nutida
namn) Gamla Vasa år 1852. På kartan ovan kan man se hur Brändö och Vasklot
ligger närmast Vasa centrum, sedan kommer Dragnäsbäck och Hemstrand,
medan Gerby, Västervik och Sundom ligger längre bort från centrum. Man
kunde sålunda i utgångsläget ha tänkt sig det hela så att de stadsdelar som mest
nyligen förts över från Korsholm till Vasa skulle ha de minst utjämnade varie-
teterna och sålunda vara de starkaste kandidaterna till egna, registrerade varie-
teter av Vasasvenska i nuläget: alltså Gerby, Västervik och Sundom.

Beal (2009) diskuterar hur såväl Newcastle som Sheffield tävlar om upp-
märksamhet i sina respektive landsändar och hur Newcastle lyckats bättre än
Sheffield i registreringen av sin dialekt, eftersom det är den enda större staden
i landskapet Northumberland, medan Sheffield tävlar med flera andra städer i
Yorkshire som alla har liknande dialektala drag. Det här resonemanget kan an-
tagligen också användas i fråga om stadsdelar i en stad. Informanterna verkar
mena att både Gerbydialekten och Brändösvenskan samt svenskan på Vasklot
har jämnats ut och ganska långt förlorat sin betydelse för personer ur deras ge-
neration, medan dessa dialekter tidigare uppvisade tydligare särdrag. Tanken är
att Gerbydialekten hade landsbygdskaraktär, medan den nu utjämnats till
Bäckssvenskans nivå. Intressant nog hör de informanter som nämner det här
inte alls till samma generation, men upplever i alla fall samma sak. De flesta
verkar också tycka att Bäckssvenskan längre än de övriga stadsdelarna har haft
sin distinktiva varietet.

Enligt mitt material verkar utgångsläget sålunda ha varit mer eller mindre re-
gistrerade varieteter i åtminstone stadsdelarna Dragnäsbäck, Brändö, Gerby,
Västervik och Sundom. Av dessa lyckades uppenbarligen Gerby, Dragnäsbäck
och Sundom skapa och försvara sitt »varumärke» bäst. Dessa tre hade troligen
också (haft) de mest olika dialekterna. Sundom hörde tidigare till Solf kommun
och Sundomdialekten brukar dialektologiskt sorteras under Solfdialekten.
Gerby och Västervik var grannbyar i Korsholm på andra sidan staden, och
Gerby var en större by än Västervik och lyckades antagligen därför försvara sitt
varumärke bättre än Västervik. Dragnäsbäck, Hemstrand, Brändö och Vasklot
var äldre arbetarstadsdelar. Brändö och Dragnäsbäck hade båda stor befolk-
ning, men medan inslaget av finskspråkiga alltid varit relativt stort på Brändö
och i Hemstrand, har Dragnäsbäck upplevts som en »svensk» stadsdel. Vid frå-
gan om vilka delar av eller platser i Vasa som mina informanter upplever som
särskilt »svenska», svarade också många av dem just Dragnäsbäck. Det här kan
möjligen förklara varför Brändösvenskan inte lyckats hävda sig i längden mot
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grannen Bäckssvenskan. Informanten K1958 säger att Risken finns ju att di ta:
lar Beckssvenska i Brändö: åckså. En varietet har alltså här tappat rätten till sin
egen etikett och sorteras i stället under grannvarieteten. Det här kunde man
kanske kalla avregistrering.

Dessutom verkar Dragnäsbäckborna ha en ovanligt hög grad av samhörighet
och vi-anda. År 2005 gav de t.ex. ut en egen bygdebok: Dragnäsbäck – en små-
stad i staden. På så vis verkade språkdragen bestämd slutartikel -in + frånvaro
av norrländsk förmjukning associeras just med Dragnäsbäck, även om de an-
vändes också av svenskspråkiga Vasabor med arbetarbakgrund från andra
stadsdelar. När mina informanter pratar om Sundomdialekten och Gerby-
svenskan, verkar endast de yngsta över huvud taget se dessa varieteter som Va-
sasvenska (de övriga tycks fortfarande ofta betrakta dessa stadsdelar som
landsbygd, inte som helt integrerade delar av staden (t.ex. M1964 om Sundom
som by i (6) ovan), vilket gör Dragnäsbäcks ställning mera ohotad som Vasa-
svenskans moder (M1963).

Med detta i minnet vill jag återkomma till betydelsen hos uttalet av ordet
Beckin. I Rabb (u.u.) diskuterade jag vilka språkdrag som samma 30 informan-
ter lyfter fram som tillhörande Vasasvenskan. Det visar sig att 7 informanter
(alla från Vasa) nämner den bestämda slutartikeln -in, medan 2 informanter
(båda från Korsholm) nämner frånvaron av norrländsk förmjukning. Slutarti-
keln -in används också allmänt i Korsholm, så det är inte förvånande att kors-
holmarna inte förknippar den med Vasa, medan de tvärtom lyfter fram ett drag
som tydligt kontrasterar mot deras eget uttal. Vasaborna noterar däremot slutar-
tikeln, som kontrasterar mot standardsvenskans -en, medan de inte reagerat på
frånvaron av norrländsk förmjukning, som ju är det normala i standard-
svenskan. Det här betyder att uttalet Beckin sammantaget känns anmärknings-
värt såväl för Vasabor som för människor på landsbygden utanför Vasa. Detta
kan vara en förklaring till den betydelse som det här namnet har fått i dialekt-
diskussionen och till tendensen till registrering av arbetarklasspråket som nå-
got specifikt för stadsdelen Dragnäsbäck.

Agha (2003 s. 256–257) diskuterar något han kallar den reflexiva tropen:

The word implements a reflexive trope: it semantically denotes the interac-
tional effect indexed by its phonological shape! The trope links an image of
social personhood neatly to a single word, one that is repeatable, humorous,
memorable, and hence capable of widespread circulation.

Aghas resonemang handlar om Uriah Heep, en karaktär i Charles Dickens bok
David Copperfield, och en person som börjat uppfattas som den personifierade
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utelämnaren av engelskans h, på basis av ett enda ord som upprepas flera
gånger i dialogen ([h]umble). Det finns flera olika retoriska troper men jag tol-
kar situationen här på svenska som synekdoke, vilket ju innebär att man låter
ett enskilt ord stå för ett annat begrepp av antingen vidare eller snävare bety-
delse (t.ex. Henriksson 1982). Ordet Beckin får således i ett enda, lämpligt ord
stå för ett helt register och samtidigt för en viss stadsdel där registret främst tros
användas. Agha (2003) menar att en sådan här trop i hög grad hjälper till att
göra kopplingen mellan ett visst uttal och dess sociala karaktär känd i vida kret-
sar, dvs. med Silversteins (2003) begrepp den sociala grupp eller egenskap den
indexerar.

Här verkar alltså kopplingen till en viss grupp människor (arbetarklass)
övergå till en koppling till främst en delgrupp av dessa människor (arbetarklass
i Dragnäsbäck prototypisk företrädare för gruppen). Om den förstnämnda
kopplingen (arbetarklass) var indexering av första graden, kan man i så fall se
den senare nämnda kopplingen (plats/klass) som en precisering på samma nivå.
Enligt Silverstein reserveras nämligen indexering av högre grad till de fall när
folk tar fasta på en eller flera särskilda egenskaper som medlemmarna i grup-
pen uppfattas ha (Silverstein 2003). Agha (2003) visar för sin del på en motsatt
händelsekedja vid registreringen av RP: från en koppling till plats/klass till en-
bart klass, likväl med samma typ av argumentation.

3.3 Mot en Vasasvenska?
Några informanter ovan i 3.2 var av uppfattningen att skillnaderna minskar
språkligt mellan svenskan i Vasa centrum å ena sidan och Bäckssvenskan (eller
möjligen Bäcks-/Gerbysvenskan) å andra sidan. För det här synsättet finns det
ytterligare argument, som ska diskuteras här.

(7) Informanten M1947 (Vasa) om Vasasvenskans sociala betydelse

M1947: men he såm ja ha blivi fövå:na övär at (.) öh (.) likksåm de såm e mest frem-
mande fö mej så e marknadsfö:ring ekånåmi: å dåm kretsana (.) men dä:r
finns faktist många (.) många ekånå:mär å många (.) såm vill va:, ri:ka
å framgångs- framgångsri:ka å (.) så många uta dåm pra:tar en riktit
li:ksåm (.) sånhä rikti genui:n Va:sasvenska

VR: åkej (.) å de fövå:na dej
M1947: de fövå:na mej jå: (.) så att e blanda bårt lite dihä: mina (.) mina teåri:är ibland

(.) de fövå:na mej (.) å sånhä:r ska vi sej (.) ty:pär strandlejjån såm
gå: me sina so:lbrillår å sina (.) sina vi:ta vi:ta tendär å: (.) å dedä: sin
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bru:na kråpp (.) å vi:sar åmkring sej så (.) såna ty:pär (.) sist å slu:tligen
kan sen sen ME:RA pra:ta Va:sasvenska en en en dåm såm ja: rö:r mej
me:

VR: åkej
M1947: […] e fövå:na mej (.) då ja (.) men men ja ve:t int va de bero: på: (.) ja ve:t int

varfö de fövå:na mej hellä men (.) he e vel no: nå:nting såm ja ha: nå sån-
de föru:tfattade me:ningar åm at (.) at at (.) mitt ba:rndo:mssprå:k (.)
min min (.) mitt ba:rndo:mssprå:k (.) så (.) ha:r nånting å jö:r me den (.)
den andan såm fanns i vå:r familj å å våra bekanta (.) å de va at man ska
va ansprå:kslö:s å å å å å dedä:r man (.) ska int ha: nå myki ve:sen åm
sej (.) å (.) å at at va fatti så va ju int (.) nå:nting man stre:va till (.) men (.)
men i alla fall (.) at at va ri:k så va nestan nå:nting på på grensen ti o:mora:
liskt at de måst vara nå fe:l me didä: såm e ri:ka

VR: just de
M1947: så den andan ha no: fonnits dä:r å å därför ha: vel (.) nu nä: jag tenkä på:

de därför (.) därfö fövå:na vel dihä ty:päna mej för at ja (.) ja ha föknippa
li:ksåm (.) dedä mitt ba:ndo:mssprå:k (.) då me en sånhä:r (.) ansprå:ks-
lö:s å saktmo:di (.) anda […]

VR: så at du ha li:ksåm tenkt dej at de ha:r at jöra me: (.) at Va:sasvenska hö:r
hemma i nå:n ty:p a:v arbe:tamiljö:

M1947: jå: ja ha no: tenkt de å å
VR: å så nu nä: du treffar unga menschå såm int alls värkar vara såna såm endå

pra:tar (.) men, kan de ha nånting at (.) kan de va en jeneratjonsfrå:ga å
M1947: se:kärt (.) se:kärt (.) e de de kansche di e låsskåpplade frå:n frå:n dåmhä:r (.)

frå:n denhä kåpplingen såm ja ha:r […] elä di såm ha vekst opp (.) tretti
å:r se:nare en mej (.) så kansche di e såm (.) me:ra låsskåpplade frå:n
frå:n (.) dihä såsia:la stroktu:räna

I exempel 7 ser vi indexering på olika nivå. Informanten M1947 kommer själv
från arbetarmiljö och upplever sig ha gjort en klassresa som påverkat hans
språk i hög grad. Han ser helt klart att Vasasvenskan för honom personligen in-
dexerar arbetarklass. Det här var alltså indexering av första graden, en länkning
mellan språkformer och en viss grupp i samhället. När informanten funderar vi-
dare, indikerar arbetarklass i sin tur anspråkslöshet och också en viss fattigdom.
Användning av Vasasvenska indexerar följaktligen i andra hand anspråkslös-
het och fattigdom. Det här är med Silversteins begrepp ett exempel på indexe-
ring av andra graden, en koppling till vissa karakteristika som upplevs känne-
teckna gruppen (Silverstein 2003). Det är därför som informanten känner sig
förvirrad och förvånad när han numera ofta kan höra strandlejon och försäl-
jare, dvs. personer med prototypiska egenskaper som är raka motsatsen till an-
språkslöshet och fattigdom, prata Vasasvenska. Här finns också en konflikt
mellan olika typer av indexering, eftersom informanten själv efter ytterligare
funderande inser att strandlejonet i fråga troligen kopplar Vasasvenska till helt
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andra värden och egenskaper än han själv gör: ingen koppling till sociala struk-
turer. Dong (2010) kallar den här situationen en kollision mellan olika indexi-
kaliska system (eng. orders).

Längre fram i samma intervju ger M1947 ytterligare förslag till hur yngre
människor i Vasa möjligen indexerar Vasasvenskan: 

(8) Informanten M1947 (Vasa) om Vasasvenskans möjliga sociala betydelse
för yngre människor
M1947: faktist mindre kvinnå såm pra:ta Va:sasvenska (.) mindre onga kvinnå såm

pra:ta Va:sasvenska en menn (.) ja tro:r att de ha: nå:nting å jö: me: no:g at
at jå: (.) kan e va nå:nting å jö: me: at at man ska va (.) at man e li:ksåm
li:te (.) man e li:te såm (.) FRECK man e li:te kåva kondi2 åm man
pra:ta Va:sasvenska

VR: åkej å de e li:ksåm int kvinnlit de då
M1947: nä: de e int kvinnlit de då at va: va dedä: freck å kåva kondi (.) så

kvinnår (.) tyckä ja pra:ta me:ra (.) no:g standa:rdsprå:k å et mju:kare
språ:k (.) men de e ju kånstit då för at li:- li:te samma (.) nestan samma (.) ja
sko föknipp de li:te me: (.) me dedä:r at de ble:v ju en viss ti:d åtminståne at
de ble:v ble:v heftit bland bland flickår å onga kvinnår at svä:ra [å rö:ka til
exempel å dricka sej full (.) då sku de ju va heftit at at pra:t Va:sasvenska å
bland dåm men ja ha int stött på nå såna int

VR: nä: just
M1947: [a:v nån anle:dning
VR: [men i din jeneratjo:n då (.) pra:ta dina sko:l- [flick- sko:lkamra:tä li:ka

mycke Va:sasvenska
M1947: [men i din jeneratjo:n då (.) pra:ta dina sk[jå: apsålu:t li:kadant (.) men

kansche en de:l utav våkabulä:ren sen (.) va sånt såm di int anvend […]
så no hö: jo en viss fårm u:tav sånhä:r (.) m sånhä (.) sånhä atity:dä så hö: hö:
ti dihä påikjengena no: så at man ska va man ska va hå:rd å man ska va mo:di
å man ska int va redd å man ska de e:na å de andra så (.) ha jo hö:rt me:ra till
(.) å kansche då (.) jelld e såm man bru:ka  sej dihä  adrenali:nstinna härrana
(.)ha: lettare at fo:rtsett me de me dehä:r språ:ke såm e då li:te me:ra kansche
agressi:ft å å så

VR: ja: preci:s
M1947: å li:te såm at at dedä:r »ja bry: me schi:t i andra (.) hä:r kåmmä ja:g» (.) så (.)

ja ja ja tro:r ejentligen at at e kansche va kan vara e:n o:rsa:k varför
varfö dehä Va:sasvenskan ha hållits ha hållits vi li:v at at dihä:r denhä
ny:a jeneratjo:nen såm ha vext upp så (.) kansche just på grond a:v no
he at at va li:te annålonda å va li:te hefti å va li:te agressi:v å li:te sån-
hä:r at »u:r ve:gen hä: kåmmä ja:g» (.) de e dåm såm anvendär Va:sa-
svenska å de passa jo bra: in på dåmhä:r på dåmhä:r på dåmhä: föselja-
na å på dåmhä:r dåmhä:r va man no ska kall dåmhä:r (.) ty:päna såm

2 kova kundi = finska för hård kille.
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såm åtminståne u:tå:t sett vill vi:sa at di ha:r (.) di ha: li:ksåm schelv-
fötro:ende

Informanten föreslår först (liksom även några andra informanter) koppling till
fotbollskretsar som en indexering aktuell för strandlejonen och deras gelikar.
Fotbollskretsarna utgör givetvis också en social struktur, men inte nödvändigt-
vis en klassbaserad sådan.3 I (8) funderar han vidare och kommer fram till att
unga kvinnor inte tycks prata Vasasvenska i samma utsträckning som män. Ef-
ter att ha tänkt efter en stund drar han slutsatsen att det här beror på att Vasa-
svenskan för yngre människor kanske indexerar tuffhet, fräckhet, hårdhet,
mod, aggressivitet och självförtroende, och att unga män i högre grad än unga
kvinnor verkar vilja framstå som sådana och använda Vasasvenska drag som
stilistiska resurser med detta mål för ögonen. Han menar att kvinnorna i hans
generation använde/använder Vasasvenska på samma sätt som männen men att
det för yngre människor inte tycks vara så, eftersom de egenskaper som numera
kopplas samman med Vasasvenska annars har mera att göra med traditionell
manlighet än med kvinnlighet. Det blir då följaktligen okvinnligt att prata för
mycket Vasasvenska.

Även här ser vi alltså en indexikalitet av andra graden med fokus på tänkta
karakteristiska drag, som kanske ursprungligen har förknippats med arbetar-
klassen (Silverstein 2003). Agha (2003 s. 265–269) ser byte av exempeltalare
som ett mycket viktigt fenomen vid förändring av ett register. I (8) sker en för-
skjutning av exempeltalare från den anspråkslöse arbetaren i (7) till den tuffe
och häftige killen med självförtroende, en markant skillnad som verkligen ty-
der på en förändring i indexering. Arbetare kan dock lätt även kopplas till tuff-
het, och de olika tänkesätten kan därför vara besläktade (se t.ex. Eckert 2008 s.
465). 

Även andra informanter menar att yngre Vasabor är mer lika än äldre i sitt
sätt att tala och att geografi och klasstillhörighet har relativt liten betydelse
numera. Flera personer kommenterar att män talar mera dialektalt än kvinnor,
men de har svårt att förklara varför: E flickår såm på et annat sett at dåm e
då pry- pry:dligare? (M1963), Ja ve:t int åm de e mo:därsmå:lsundävi:
sningen såm ha sådä förstö:rt de, ellär? Man ska no: såm pra:ta sånhä:r (.)
rett svenska. (K1972) eller Påjkana kansche endå vå:ga li:te me:ra (.) va sej

3 Informanten M1993 förklarade att om man vill idrotta helt på svenska i Vasa så kan man enbart
välja mellan fotboll och friidrott. Alla andra idrottsföreningar är enligt honom tvåspråkiga eller helt
finskspråkiga, även på juniornivå. Det här skulle betyda att om man föredrar att utöva sin idrott på
sitt modersmål, är valmöjligheterna så pass begränsade att klassbaserade val verkar mindre sanno-
lika.
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schelv. (M1993). De funderar alltså på flickors eventuella prydlighet, skolans
standardiserande roll (som kanske påverkar flickor mera) och att pojkar i
högre grad vågar vara sig själva och prata som de vill. K1972 och M1964 an-
tyder också en destandardisering av den bildade klassens standardsvenska
(jfr t.ex. Standard languages and language standards in a changing Europe,
2011), samtidigt som arbetarklassens språk har undergått dialektutjämning.
Spektret inom den talade svenskan i Vasa har sålunda minskat enligt dessa
informanter. 

I Rabb 2014 framgick att alla Vasabor i samtalsmaterialet fick besvara frå-
gan om vad de kallar sitt eget språk. De äldsta, mest standardspråkliga infor-
manterna (5 personer), svarade då svenska, finlandssvenska eller Vasa-
svenska. De äldsta och mest dialektala informanterna (13 personer) svarade
däremot Bäckssvenska (alternativt Bäckinsvenska) eller Sundomdialekt (al-
ternativt Sundomspråk). I de två kluster som främst bildades av unga och
medelålders personer (totalt 19 personer) löd dock svaren Vasasvenska, Va-
saslang eller Vasadialekt. Enbart en person svarade svenska utan specifice-
ring. Det här betyder alltså att de äldsta och mest standardspråkliga informan-
terna upplevde sig ha ganska svag, lokal koppling i sitt språk, medan de
äldsta och mest dialekttalande informanterna svarade genom att hänvisa till
sin hemstadsdel. De upplevde att deras språk har en mycket kraftigt lokal
koppling. De yngre och medelålders informanterna upplevde alla med ett un-
dantag att deras språk har lokal koppling och att denna lokala koppling gäller
hela staden. De ansåg alltså att det finns en Vasasvenska, och att de själva ta-
lar denna varietet.

Det här tyder på att Vasasvenskan är en registrerad varietet för de unga och
medelålders informanterna, med registrerade språkdrag som Vasabor obero-
ende av klass och hemstadsdel – men kanske främst män – kan använda som
språklig resurs vid behov. Men betyder det här också att Vasasvenskan är en
realitet? Agha (2003) betonar att registrerade varieteter inte nödvändigtvis
behöver baseras på språkliga egenskaper utan mera kan handla om männi-
skors upplevelse av sociala realiteter. Johnstone (t.ex. Johnstone m.fl. 2006,
Johnstone 2011a, 2011b, 2013) påpekar också i sina undersökningar av hur
»Pittsburghese» registreras som en egen varietet, att det i samtliga fall handlar
om språkdrag som används i ett mycket större område och ingalunda är begrän-
sade till staden Pittsburgh. 

Analysen av samtalsmaterialet (Rabb 2014) ger vid handen att de äldsta in-
formanterna sorteras enligt bildningsnivå (klass), och samtidigt i någon mån
enligt sin hemstadsdel. De två grupperna med medelålders och yngre infor-
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manter däremot verkar inte kunna kopplas till vare sig klass eller hemstads-
del. I båda grupperna förekommer personer med såväl längre som kortare ut-
bildning och hemmahörande i olika delar av Vasa, inklusive centrum. Det
finns dock en tendens till att kvinnorna i gruppen är äldre än männen i samma
grupp, vilket betyder att de kvinnliga informanterna pratar mer stan-
dardspråkligt än männen i sin ålderskategori (se vidare diskussion i Rabb,
manus under bearbetning). Det verkar alltså onekligen som om Vasasvens-
kan hos äldre människor mycket väl kan indexera arbetarklass, och att Sun-
domdialekten (som informanterna därifrån kallade sitt språk) inte upplevs
vara äkta Vasasvenska av de övriga, eftersom den bildade ett helt eget kluster
vid klusteranalysen utan att informanterna här ändå kommenterade Sundom
så mycket (t.ex. M1964 i (6) menar att Sundom har en helt egen dialekt lik-
som andra »byar»). Även tanken på att Vasasvenskan för yngre människor
indexerar tuffhet och självförtroende (eller något liknande, men i varje fall
inte klass eller hemstadsdel) får således stöd av den språkliga produktionen i
samtalsmaterialet.

3.4 De olika typerna av svenska i Vasa på språkdragsnivå
Den här artikeln fokuserar på indexering av olika typer av Vasasvenska som
helhet, inte på vad enskilda språkdrag indexerar. Vilka språkdrag kan rent kon-
kret ingå i de olika typerna av Vasasvenska? Eckert (2012) menar att ett regis-
ter är en viktig källa till stilistiska resurser på så vis att man aktivt kan välja
vilka språkdrag man använder av dem som ingår i registret och i vilken ut-
sträckning man använder dem. Samtidigt är ett register en potentiell kreativ
slutprodukt, den palett med färger man har till hands att sedan välja från. Hon
ser alltså talaren som en stilistisk agent som genom livet konstruerar sig själv
bland annat genom språket.

De språkdrag som analyserades i samtalsmaterialet (Rabb 2014) var följande
(exemplen går från det mest standardnära till det mest dialektala uttalet som är
möjligt i Vasa): 

• uttalet av kort u (t.ex. hund – hond, dvs. utan eller med s.k. europeiskt
u-ljud)

• frånvaro eller närvaro av primära diftonger (t.ex. hem – heim)
• assimilerade eller oassimilerade konsonantkombinationer (t.ex. kåmmär –

kåmbär)
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• verbens infinitivform (t.ex. kasta – kast)
• verbens preteritumform (t.ex. ringde – ringd)
• uttalet av pronomenet den där (dendä – dende – hande – hande/honde)
• uttalet av pronomenet det där (dedä – dede – hede)
• uttalet av ordet mycket (mycke – mycki – myki – mytji)
• valet av infinitivmärke (att – å – ti)

Användningen av dessa nio språkdrag i Vasamaterialet undersöktes med hjälp
av hierarkisk klusteranalys och språkdragen fördelade sig över de fem klustren
på följande sätt:

Tabell 1. Sammanfattning av dialektanvändningen klustervis (från Rabb 2014).

De analyserade språkdragen verkar ha social betydelse så att varianterna upp-
träder i vissa kombinationer med vissa konnotationer (jfr Eckert 2008 s. 462).
Talarna i materialet tycks således främst hålla sig inom sin kolumn. Om man
använder ett visst språkdrag, använder man gärna samtidigt vissa andra språk-
drag som indexerar samma sak och tillsammans bildar de ett register. Unga och
medelålders informanter som talar mer dialektalt (kluster 3) säger t.ex. hundra
(men ganska ofta hondra), de har gärna apokope av verbens infinitivformer
(lees) och alltid i preteritum (leest). De säger sten och kåmmär (’kommer’),
dende biilin (’den där bilen’), hede boorde (’det där bordet’) och myki
(’mycket’). Slutligen använder de alla tillgängliga infinitivmärken. 

De mest standardnära språkdragen som finns i kolumn 1 (kluster 1) används
av pensionärer med jämförelsevis hög bildningsgrad. Kluster 2 representeras
av unga och medelålders personer med mera standardnära språk. Språkdragen
i kolumn 4 används vidare främst av äldre personer med anknytning till

1 2 3 4 5
kort u/o u u/o u/o o o
ändelse, inf. ja ja/nej nej/ja nej/ja nej
ändelse, pret. ja nej/ja nej nej nej
monoftong/diftong e e e/(ei) e/ei ei
assimilering ja ja ja ibland nej
den där dendä dendä/dende dende/hande hande/

(honde)
hande/honde

det där dedä dedä/dede hede hede hede
mycket mycke/mycki/

(myki)
myki/(mycke)/
(mycki)

myki myki mytji

infinitivmärke att/å att/å att/å/ti ti ti
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Dragnäsbäck. Den mest dialektala kolumnen längst till höger (kluster 5) repre-
senterar slutligen språket hos pensionärerna från Sundom. Om man anknyter
det här till deltagarnas egen benämning av sitt språk, så kunde man säga att
registret i kolumn 1 enligt informanterna är finlandssvenska, kolumnerna 2–3
representerar Vasasvenska eller Vasaslang, kolumn 4 är Bäckssvenska och ko-
lumn 5 är Sundomdialekt. Det här är dock en aning förenklat. Det fanns i klus-
ter 4 ett par personer helt utan anknytning till Dragnäsbäck, och de ansåg båda
att de talar Vasasvenska, trots att de alltså använde sig av språkdragen i kolumn
4. Johnstone (t.ex. Johnstone m.fl. 2006) påpekar också hur enbart vissa språk-
drag av registret i hennes material registreras vidare och följer med upp på föl-
jande nivå. Det handlar således om dialektutjämning i flera steg. Det här ser
man också i mitt material i och med att Bäckssvenskan är en mer utjämnad va-
rietet än Sundomdialekten, Vasasvenskan är lite mer utjämnad än Bäcks-
svenskan osv.

Johnstone (2014) såväl som Bijvoet & Fraurud (2011) diskuterar hur dialek-
ter och register är socialt konstruerade på så vis att registreringen skapar tanken
om att det finns geografiskt välavgränsade och homogena varieteter, medan det
egentligen inte förhåller sig så. Svenskan i Vasa är inte homogen, men i vilken
mån är de undersökta Vasadragen kännetecknande just för Vasa? De dialektala
varianterna av typen hond, heim och kåmbär är allmänna på landsbygden i hela
Österbotten enligt Wiik (2002 s. 79 f., 87 ff., 196, 203, 205), och i städerna på-
träffas de åtminstone i Jakobstad (Ivars 1996 s. 90 ff.), varianten kåmbär även
i Kristinestad (Ivars 1996 s. 54 f.). Fonemet /u/ finns i Sydösterbotten, men i
begränsad utsträckning jämfört med i standardsvenskan (Wiik 2002 s. 79).
Bortfall av verbets slutvokal i såväl infinitiv som preteritum möter man på
landsbygden i hela Österbotten, med undantaget att kortstaviga verb i infinitiv
i norra Österbotten oftast bevarar vokalen (Wiik 2002). I städerna förekommer
apokope åtminstone i Jakobstad och Kristinestad (Ivars 1996 s. 99–100, 56).
De mest dialektala varianterna i Vasa uppträder således alla även i dialekterna
på landsbygden runt Vasa och varianterna skapar tillsammans ett kontinuum
mellan standard och dialekt. Det här betyder att stadsgränsen inte egentligen är
någon språkgräns. Beroende på vem man träffar på landsbygden, kan man nu-
mera som ett resultat av dialektutjämning få höra även de mest standardnära
varianterna. De standardnära registren torde dock vara mycket vanligare i Vasa
än på landsbygden, medan de mest dialektala registren tvärtom är mycket van-
ligare på landsbygden än i Vasa. 
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4. Slutdiskussion
I den här artikeln har jag behandlat 30 Vasabors och korsholmares tankar om
Vasasvenskan och med hjälp av dessa diskuterat registrering och indexering av
olika typer av Vasasvenska i flera steg. Grovt sett kan man säga att materialet
tyder på en skiftning från ett arbetarspråk till en stadsomfattande Vasasvenska
som det finns paralleller till i t.ex. Johnstone m.fl. 2006. Det är dock viktigt att
påpeka att min undersökning är synkron och att de olika uppfattningar som an-
tyds i materialet existerar samtidigt (jfr Johnstone & Kiesling 2008 om varia-
tionen mellan olika personer i hur de uppfattar social betydelse), låt vara att det
verkar finnas en skillnad mellan de äldsta informanterna å ena sidan och de
medelålders och yngre informanterna å andra sidan, en skillnad som indikerar
en förändring av synsätt över tid. Resultaten överensstämmer med resultaten
från undersökningen av Vasabornas språkliga produktion i Rabb 2014, och de
båda undersökningarna sammantagna ger resultaten större tyngd.

Johnstone verkar i sina olika artiklar (t.ex. Johnstone m.fl. 2006) ha övertagit
Silversteins (2003) diskussion om olika grader av indexikalitet rakt av och kan-
ske i en förenklad form. Som visades i figur 1 ser Silverstein kopplingar till ett
visst befolkningssegment som indexikalitet av första graden, kopplingar till
vissa karakteristika som tänks känneteckna detta befolkningssegment som in-
dexikalitet av andra graden, och ytterligare utvidgningar eller insnävningar
från detta som indexikalitet av tredje graden osv. (Silverstein 2003). Som även
Eckert (2008 s. 464) påpekar, är det knappast Silversteins mening att antyda att
utvecklingen skulle vara linjär, eftersom han understryker att följande nivå hela
tiden är immanent i den tidigare (Silverstein 2003 s. 194). Min undersökning
visar den här komplexiteten tydligt. Utvidgningar och insnävningar kan ske på
alla nivåer och allt exakt »räknande» och differentierande av antalet nivåer blir
sålunda mycket lokalt, flytande och nästan meningslöst: vad exakt som är nivå
1, vad som är nivå 2 osv. Min bild av situationen i Vasamaterialet blir den som
skisseras i figur 2.

En insnävning och ett förtydligande av indexeringen kan sålunda även ske
på den första nivån, där kopplingen går till ett visst befolkningssegment. Kopp-
lingen till olika tänkta egenskaper hos befolkningssegmentet i fråga kan också
gå i helt olika riktningar och båda kan ändå i grunden utgå från samma befolk-
ningssegment. De är då egentligen inte vidarekopplingar av varandra, trots att
de olika typerna av associationer kan vara av olika ålder. De möjliga sociala be-
tydelserna bildar enligt Eckert (2008) tillsammans ett indexikaliskt fält. Mitt
material har även visat att det kan vara svårt att veta var och när man ska börja
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Figur 2. Social betydelse hos dialektalt tal i Vasa enligt mitt material.

tuffhet, fräckhet, hårdhet, mod,
aggressivitet och självförtroende

fler egenskaper hos samma segment
en annan typ av association

anspråkslöshet
fattigdom

egenskaper hos detta befolkningssegment
en typ av association

arbetarklass, särskilt i Dragnäsbäck insnävning av befolkningssegment

arbetarklass befolkningssegment

landsbygd (även enskilda byar) befolkningssegment
leta, eftersom indexeringen bör ses i ett längre, historiskt perspektiv. Det här
har diskuterats av Beal (2009) och Johnstone (2014), men kan knappast beto-
nas tillräckligt. Eftersom de sociala betydelserna skiftar enligt de historiska
omständigheterna, är det knappast möjligt eller ens meningsfullt att bestämma
rötterna (och med andra ord, indexeringen av »första» graden) för t.ex. Vasa-
svenskan. Kanske kan man svepande säga att alla kopplingar till befolknings-
segment är indexeringar av första graden, medan alla kopplingar till egenska-
per är av andra graden. Indexeringarna av andra graden kan emellertid på nå-
gon ort på sikt omvandlas till kopplingar till ett visst befolkningssegment (inte
nödvändigtvis samma som det ursprungliga), och då blir ordningstalen miss-
visande och konstiga.

Man kan spekulera om huruvida Vasasvenskan helt enkelt indexerar lokal
identitet eller plats, eftersom så gott som alla mina medelålders och yngre in-
formanter säger sig prata Vasasvenska, oberoende av hur mycket eller lite lo-
kala drag som faktiskt finns i deras språk i samtalsmaterialet. De vill gärna för-
knippas med detta språk, även om de inte nödvändigtvis använder det så
mycket. Varför? Kanske är det först vid mer omfattande användning av Vasa-
drag som associationerna börjar gå till tuffhet, medan moderat användning helt
enkelt indexerar infödd, autentisk Vasabo. Eckert (2014 s. 44) menar alltså att
autenticitet är en egenskap som talare aktivt gör anspråk på genom sina språk-
liga val. Johnstone (2014 s. 100) påminner också om att den språkliga autenti-
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citeten bara är en del av autenticiteten som helhet. Den skapas naturligtvis
också genom andra praktiker och val i en människas liv. Silverstein (2014) dis-
kuterar hur människor i princip kan vara positivt inställda till en dialekt och
vilja att den ska bevaras, samtidigt som de paradoxalt nog personligen försöker
undvika att tala så. Det här fenomenet kan också vara en del av förklaringen,
även om det draget till sin spets borde betyda att informanterna skulle skygga
för att kalla sin egen varietet Vasasvenska, vilket de alltså inte gör.

Den här skiftningen i materialet mellan ett lokalt språk som indexerar klass
mot ett lokalt språk som möjligen indexerar (framför allt tuffa) svensktalande
Vasabor, kan kanske jämföras med resultaten från nyare forskning om multi-
etniska ungdomsspråk i Nordeuropa. Kerswill (2013 s. 146–147) hävdar att
trenden är den att dessa varieteter inte längre indexerar immigrant eller någon
viss minoritet, utan snarare en stad eller vissa delar av den. Han påpekar även
att associationerna går mot en arbetarklassidentitet snarare än en medelklass-
identitet, och att det här betyder att den multietniska varieteten får med sig de
associationer till inkorrekthet och tuffhet som arbetarklassvarieteten annars
brukar ha. 

Kan man då säga att Vasasvenskan är en registrerad varietet i materialet?
Utifrån en folklingvistisk undersökning ser Campbell-Kibler (2012) bevis på
att en varietet är registrerad när informanterna visar att de uppfattar dess ex-
istens som allmänkunskap och utan att fenomenen eller begreppen behöver
förklaras eller definieras. Dessutom menar hon att det är ett tydligt tecken när
informanterna inte tycker sig behöva ge personliga bevis eller belägg för sina
åsikter. Dong (2010) menar på liknande sätt att huvudkriteriet är att befolk-
ningen tycks ta förekomsten av en viss varietet för given och att de förefaller
vara överens om vad den indexerar. I mitt material pratar de medelålders och
yngre informanterna om Vasasvenskan på ett närmast självklart sätt. Ingen
ifrågasätter att det finns en sådan varietet. Några av de äldsta informanterna
däremot verkar vackla. T.ex. i exempel (1) pratar informanten K1958 ytligt
sett om Vasasvenskan, medan det senare i citatet framgår att hon egentligen
tänker på den s.k. Bäckssvenskan. Jag drar slutsatsen att Vasasvenskan ser ut
att vara registrerad för största delen av informanterna, men att några av de
äldre hellre lyfter fram enskilda stadsdelar, särskilt Dragnäsbäck, som inne-
havare av en registrerad varietet. Min förhoppning är att saken i framtiden
kan undersökas ytterligare.
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