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i dramadialog och varje enskilt ordspråk har analyserats i sin specifika kontext. I av-
handlingen provas också nya metodologiska grepp som har alla möjligheter att utveck-
las vidare inför kommande ordspråksstudier. Avhandlingen är därtill både välskriven
och väldisponerad.
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I Sociolingvistik i praktiken har Sally Boyd och Stina Ericsson samlat tio kapitel av tolv
författare som beskriver olika metoder för att samla in och analysera sociolingvistiska
data. Boken är indelad i två delar; del 1 ger i fem kapitel exempel på och beskriver in-
samlingsmetoder, medan del 2 i fem kapitel har fokus på analysmetoder. Varje kapitel
utgår från en studie som författaren/författarna har genomfört. I slutet på varje kapitel
ges också förslag på uppgifter och uppsatsämnen samt lästips. Boken vänder sig till stu-
denter på grund- och avancerad nivå i språkämnen och lärarutbildning, och den kan
också användas i metodkurser och som handbok i uppsatsarbete.

Det är välkommet med en metodbok i sociolingvistik. Det finns en metodbok om tal-
språksforskning i Norden från 1982, redigerad av Mats Thelander, där mycket är
givande att läsa också för dagens forskare, t.ex. Nordbergs kapitel om sociolingvistisk
datainsamling och Thelanders eget kapitel om analys av språklig variation, men vad
gäller insamling och analys av talspråksdata finns naturligtvis inget om den moderna
tekniken eller nyare metoder. Redaktörerna Boyd och Ericsson utgår i sitt inlednings-
kapitel från att man bäst närmar sig sociolingvistik genom att göra egna undersökningar,
och de vill inspirera läsaren till att ge sig ut i samhället och undersöka språkanvändning.
De menar att de introduktionsböcker som redan finns i sociolingvistik »fyller en funk-
tion i att väcka intresset för ämnet» (s. 27). Jag håller med om att det behövs en sådan
här bok om hur man gör sociolingvistik, även om syftet med tidigare introduktions-
böcker inte bara är att väcka intresse, utan också att ge en god bild av sociolingvistikens
olika delar. 
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Boyd och Ericsson beskriver utgångspunkter för boken, de tar upp några antaganden
som görs inom sociolingvistiken, diskuterar metodval och tar upp etiska frågor samt
vetenskaplighet. I stort är inledningen tydlig och välskriven. Författarna betonar att
sociolingvistisk forskning är empirisk och handlar om språk i bruk, att det finns ett starkt
intresse för språkets dynamiska och varierande karaktär och att allt språkbruk ses som
forskningsbart och intressant. De framhåller att sociolingvistisk forskning har föränd-
rats från att utgå från en indelning av människor i fasta kategorier till ett kritiskt per-
spektiv på sociala variabler som klass och kön. Med utgångspunkt i ett socialkonstruk-
tivistiskt synsätt undersöks i dag hellre hur olika kategoriseringar görs, och därmed har
allt fler sociolingvister samtalsanalys och interaktionell lingvistik som viktiga socio-
lingvistiska perspektiv. 

En metod som inte beskrivs i boken är kvantitativa studier av språklig variation
och förändring, eftersom författarna anför att det är för svårt att hantera multivariat
analys och att en sådan analys skulle vara nödvändig. Den bild som ges av svensk
variationslingvistisk forskning är lite missvisande. Till exempel är det exempel som
ges på tidig kvantitativ forskning Nordberg 1970, men den artikeln handlar om
språkbrukets sociala signifikans uttryckt som lyssnares föreställningar om talares
sociala hemvist och är inte en analys av storskalig variation och förändring. Förfat-
tarna manar till försiktighet om man gör som till exempel Sundgren och bara genom-
för en undersökning med hjälp av procent, medelvärden och liknande; då måste man
vara »mycket försiktig med de slutsatser man drar och generaliseringar man gör,
eftersom de inte är statistiskt prövade» (s. 29). Jag gjorde emellertid signifikansbe-
räkningar genom multivariata analyser av data från min Eskilstunaundersökning av
språklig variation och förändring (se t.ex. Sundgren 2009). Jag kan däremot hålla
med om att det är svårt för studenter att klara så avancerade signifikansberäkningar
i uppsatsarbete. Samtidigt är det synd att det inte finns ett kapitel om hur man kvan-
titativt kan analysera språklig variation och förändring, eftersom det finns många in-
tressanta undersökningar som kan göras utan att det är nödvändigt med multivariata
analyser. 

Catrin Norrby och Jenny Nilsson beskriver i kapitel 2 hur enkäter kan användas för
att undersöka rapporterat språkbruk och attityder till språk. För att ge en mer konkret
bild av hur man kan genomföra en enkätstudie utgår de från en fallstudie om tilltals-
skicket i dagens sverigesvenska och finlandssvenska. Författarna ger en god och tydlig
bild av de olika stegen i en enkätundersökning från insamling av material till bearbet-
ning och analys av enkäter. Exempel på frågor som besvaras är när det passar att göra
en enkätundersökning, hur man gör sitt urval av deltagare, hur man skapar en enkät och
hur man bearbetar enkätresultaten.

Kapitel 3 fokuserar på gruppsamtal och intervju som insamlingsmetoder. Finnur
Friðriksson utgår från sin avhandling, där han använde gruppsamtal som den grund-
läggande metoden för insamling av språkliga data om modern isländska. Gruppsam-
talen kompletterades med individuella intervjuer. Den grundläggande forskningsfrå-
gan var om stabila språksamhällen, som Island anses vara, kan behålla sin stabilitet
även om de går igenom omfattande sociala förändringar, och vilka omständigheter
som i så fall bidrar till bevarandet av språklig stabilitet. Vad gäller beskrivningen och
diskussionen om insamlingsmetoderna ger Friðriksson en utmärkt bild av hur man
kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på. Han diskuterar vilka forsknings-
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frågor som passar bra för att samla in data genom intervjuer och/eller gruppsamtal,
hur informanter väljs och själva fältarbetet. Han kommer också in på bearbetning och
analys av materialet.

För analys valde Friðriksson ett antal syntaktiska och morfologiska variabler, vilket
nämns första gången på sid. 58, men det ges aldrig någon tydlig förklaring i kapitlet vad
en språklig variabel är. På sid. 68 är ordet variabel understruket för första gången, vilket
innebär att ordet finns med i ordlistan som finns efter ett avsnitt om olika resurser som
kan vara till hjälp i sociolingvistiska undersökningar. På några ställen i kapitlet står va-
riabel när termen variant borde användas. Någonstans i en metodbok i sociolingvistik
borde det finnas en tydlig definition av vad en språklig variabel är och hur en person kan
växla mellan olika varianter.

I kapitel 4 ger Cajsa Ottesjö en guide till den induktiva metod som används i samtals-
analytisk och interaktionslingvistisk forskning. Beskrivningarna av hur man spelar in
talspråk, transkriberar och använder datasessioner för att upptäcka intressanta drag i
samtal som är värda att undersöka exemplifieras med hennes egen studie av diskursmar-
kören iallafall. Hon beskriver också hur man kan söka i olika talspråksdatabaser för att
utvidga sitt samtalsmaterial. Först ger Ottesjö en bakgrund till samtalsanalys som
metod. Hon betonar vikten av att spela in naturligt förekommande samtal och ger prak-
tiska tips både för ljud- och videoinspelning, och hon ger också en god bild av hur sam-
talen kan transkriberas. En svårighet som jag ser är att en transkription enligt den sam-
talsanalytiska standarden kan vara för avancerad för en uppsatsskrivande student att be-
härska; det krävs mycket övning och tar mycket mer tid än de flesta tror som inte har
arbetat med samtalsanalys.

Det är mycket vanligt att studera klassrumsmiljö i examensarbeten på lärarprogram,
och i kapitel 5 visar Anne Palmér hur deltagande observation och inspelning kan använ-
das i forskning i skolmiljö. Som exempel fungerar hennes avhandling, där hon studerade
och jämförde en klass på Fordons- och en på Omvårdnadsprogrammet. Genom delta-
gande observation fick hon både språkdata och kunskap om språkets kontext. Hon ar-
betade med både video- och ljudinspelningar, och hon använde olika delmetoder för da-
tainsamling: fältanteckningar, intervjuer och skriftligt material, t.ex. lärarens instruktio-
ner till eleverna och elevernas egna texter. Deltagande observation med inspelningar ger
möjlighet till kunskap om hur det faktiskt ser ut i skolan, men Palmér varnar för att en-
tydigt peka ut bakomliggande orsaker; forskaren kan däremot beskriva samband mellan
olika företeelser och diskutera möjliga orsaker. En svårighet ligger i hur forskaren ska
beskriva problem som analysen visar.

I Ellen Bijvoets och Kari Frauruds kapitel 6 presenteras en folklingvistisk studie som
handlar om hur stockholmsungdomar med olika socioekonomisk och språklig bakgrund
uppfattar och konstruerar den sociolingvistiska variation som omger dem. Hur uppfattar
ungdomarna att andra talar och hur uppfattar de att de själva talar? De studerade både
kognitiva och emotiva aspekter av ungdomarnas perception av språklig variation. När
de designade studien utgick de från att den språkliga variationen bland ungdomar i
Stockholm inte kan beskrivas som homogen med väl avgränsade varieteter och grupper
av talare, utan att heterogeniteten är stor. Först beskrivs hur de valde stimulustalare och
lyssnargrupper. Sedan kombinerades olika typer av data, både kvantitativa och kvalita-
tiva med både direkta och mer indirekta metoder: attitydskalor, enkät med slutna och
öppna frågor samt gruppdiskussioner. Bijvoet och Fraurud beskriver också fördelar och
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nackdelar med olika metoder, och hur de testade olika alternativ i pilotundersökningar
innan de bestämde hur studien skulle utföras.

Det första kapitlet med mer fokus på analys är kapitel 7 av Therese Leinonen. Inled-
ningsvis beskrivs vad dialektgeografi och dialektometri innebär. Dialektometri är en
kvantitativ analys av geografisk språkvariation som syftar till att på ett objektivt, data-
styrt sätt identifiera dialektområden och dialektkontinuum; man utgår från helhetsbilden
i stället för från enskilda språkdrag. Leinonen beskriver två statistiska metoder som bru-
kar användas inom dialektometrin för att hitta mönster i stora mängder material, nämli-
gen klusteranalys och multidimensionell skalering. Exemplen är hämtade från Leino-
nens studie av svenska dialekter i Finland. Leinonen betonar att statistiska metoder kan
ge en objektiv analys av materialet, men eftersom forskaren väljer vilken språknivå och
vilka språkdrag som analyseras är det också forskaren som har ansvar för att materialet
är representativt.

Alla analyser och kartor för studien gjordes i webbapplikationen Gapmap som enligt
Leinonen är relativt enkel att använda. Det kan emellertid vara svårt att tolka resultaten
om man inte känner till de olika statistiska metoderna, och Leionen beskriver hur man
först ordnar sitt dialektmaterial i tabellform och en kartfil med koordinater för orterna
och sedan laddar upp materialet med tillhörande kartfil i Gapmap. Därefter börjar man
ofta med att mäta det språkliga avståndet mellan dialekter. I denna kvantifiering om-
vandlas olika språkdrag till siffror som visar hur dialekterna förhåller sig till varandra;
det går också att visa avstånden på kartan. Klusteranalys kan användas för att identifiera
dialektområden, och Leinonen visar hur en hierarkisk klusteranalys leder till ett dendro-
gram. Leinonen varnar för att klusteranalys är en relativt instabil metod och att resulta-
ten därför måste granskas kritiskt. Ett sätt att testa dialektindelningens stabilitet är fuzzy
clustering (s. 147), vilket verkar ganska komplicerat. Multidimensionell skalering an-
vänds för att beskriva kontinuum och beskrivs av Leinonen som en stabilare statistisk
metod än klusteranalys. Det är överhuvudtaget relativt avancerade analyser som be-
skrivs och mitt intryck är att det skulle vara svårt för en uppsatsskrivande student att
sätta sig in i de här analysmetoderna. Slutligen påpekar Leinonen att en kvantitativ ana-
lys inte kan ge svar på frågan Varför? I en av uppgifterna rekommenderar hon en kom-
bination av kvantitativ analys och kvalitativ/interaktionell analys, vilket är bra, men
som redan nämnts efterlyser jag en tydlig beskrivning av vad en språklig variabel är och
hur man inom sociolingvistik har brukat räkna andel dialekt- respektive standardform
och inte antal dialektdrag som det uttrycks i uppgiften.

Gustav Bockgård presenterar i kapitel 8 interaktionell lingvistik, dvs. samtalsgram-
matik där man inte utgår från skriftspråkets strukturer och förutsättningar utan beskriver
samtalsspråkets grammatik på dess egna villkor. Den interaktionella lingvistiken använ-
der teori och metodik från Conversation Analysis (CA). Inom CA gör man detaljerade
analyser av autentiska samtalsexempel och kartlägger »hur olika kommunikativa hand-
lingar i en interaktion hänger samman sekventiellt, d.v.s. hur de betingar och skapar för-
utsättningar för varandra» (s. 159). Inom interaktionell lingvistik kartläggs återkom-
mande mönster vad gäller samspelet mellan samtalspråkandets strukturella respektive
funktionella sida. Som exempel ger Bockgård en undersökning där forskningsfrågan var
att ta reda på om olika typer av andradrag i samkonstruktionssekvenser, dvs. när en ta-
lare fortsätter på vad en annan talare har börjat säga, har liknande eller tydligt skilda so-
ciopragmatiska funktioner. De strukturella drag han utgick från var förekomsten och
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placeringen av responsiver i andradraget. Bockgård diskuterar val av material; han an-
vände i denna studie en korpus som bestod av video- och audioinspelade samtal från
många olika miljöer och situationer. Han beskriver också hur man går tillväga för att
sortera och sovra i ett material samt säger något om transkriptionen. De flesta inter-
aktionella lingvister använder sig av CA-influerade transkriptioner, men man ska också
tänka på att inte överdriva detaljrikedomen: »det finns ingen anledning att belasta tran-
skriptionerna med en mängd information som sannolikt inte alls kommer att behövas i
den fortsatta analysen» (s. 165). Bockgård presenterar och diskuterar sedan den inter-
aktionella lingvistikens analysmetodik. Med hjälp av sin analys av två samtalsexempel
ger han en god bild av hur man kan arbeta. Han framhåller att den väsentligaste grunden
för en studie inom CA och interaktionell lingvistik är de detaljerade, kvalitativa analy-
serna av enskilda fall. Bockgård lyfter själv det problem jag ser med den här typen av
forskning för studenter som skriver självständiga arbeten, nämligen att det krävs mycket
övning för att klara den här typen av analys.

I kapitel 9 diskuterar Karin Milles metoder för att studera talad interaktion. Som styr-
kor hos interaktionsforskningen lyfter Milles dess tvärvetenskaplighet och fokus på ana-
lys av faktiskt förekommande språkbruk. Hon utgår från sin avhandling, där hon under-
sökte hur kvinnor och män samtalar med varandra på arbetsmöten, och om kvinnor och
män deltar på samma villkor; hon hade särskilt fokus på dominans i samtal. När man
väljer material, påpekar Milles, är det viktigt att tänka på syftet med sin studie, vilka frå-
gor som kan ställas och vilka slutsatser som kan dras. Eftersom Milles ville kunna säga
något både om arbetsmöten och könsstrukturer i allmänhet valde hon att spela in arbets-
möten på flera olika företag. Milles ger en tydlig beskrivning av hur hon spelade in,
transkriberade och analyserade samtalen. Av etiska skäl valde hon att inte dölja under-
sökningens könsperspektiv, vilket, som hon själv också säger, antagligen till viss del på-
verkade både vilka möten som spelades in och hur mötena blev. Transkriptionen utfor-
made Milles som en tabell där varje talare fick en kolumn. Det verkar vara en modell
som passade bra för Milles analys. Hennes transkription är inte alls så detaljerad som
CA-transkriptioner, och det är ett bra exempel på det Bockgård också påpekar, nämligen
att transkriptionen ska anpassas efter de frågor man har. För att analysera frågan om do-
minans använde Milles flera variabler. Milles ger slutligen många bra uppslag till öv-
ningsuppgifter och uppsatsämnen.

Lena Lind Palicki har skrivit kapitel 10 som handlar om diskursanalys. Diskursanalys
innebär att man genom språkliga uttryck studerar samhällets normer, förgivettaganden
och strukturer. Det analysexempel Lind Palicki ger handlar om skriven text och utgår
från ett kapitel i hennes avhandling. Det är en feministisk diskursanalys med ett inter-
sektionellt perspektiv. Diskursanalys används ofta för att undersöka maktrelationer. En
feministisk analys innebär ett försök att »blottlägga samhälleliga värderingar och struk-
turer för att samhället ska bli mer jämställt» (s. 195). Inom diskursanalys arbetar man
materialnära med faktiska empiriska analyser, men det räcker inte med att analysera tex-
terna, utan det är lika viktigt att undersöka texternas sammanhang. Lind Palickis studie
handlar om hur Försäkringskassan har skrivit sina broschyrer till blivande och nyblivna
föräldrar 1974–2007. En övergripande forskningsfråga i analysen är vilka normalföre-
ställningar som finns i texten. Vilka pekas ut, konstrueras och normaliseras som föräld-
rar? I sin analys identifierade Lind Palicki alla nominalfraser med människor som refe-
renter och fokuserade på dem som rör föräldrar. Hur omtalas och tilltalas de i texterna?
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Lind Palicki beskriver hur hon fördjupade analysen utifrån begreppet deiktiska rum.
Den största svårigheten med diskursanalys är enligt Lind Palicki kopplingen mellan de-
taljerade språkliga analyser och samhälleliga fenomen.

Theres Bellander beskriver i kapitel 11 verksamhetsanalys. Det är »en kvalitativ
forskningsmetod som går ut på att identifiera och beskriva kommunikativa verksamhe-
ter, dvs. sociala kontexter där människor kommunicerar med varandra» (s. 215). Bellan-
der använde metoden i sin avhandling för att undersöka sex gymnasieungdomars munt-
liga och skriftliga språkbruk i olika situationer och via olika kommunikationsmedier.
Hon ville ta reda på vilka språkliga resurser ungdomarna använde i olika kommunika-
tiva verksamheter samt på vilket sätt deras kommunikation påverkades av olika medier
som de använde. En enkät fylldes i av 300 ungdomar från tre skolor i Sverige, och av
dem valde Bellander två från varje skola. Samtalen och texterna samlade hon in etno-
grafiskt, genom deltagande observation. Muntligt språkbruk dokumenterade hon med
videokamera, och skriftlig kommunikation, som skoluppgifter, sms och chat, genom att
kopiera filer och spara i sin dator. Dessutom förde hon fältanteckningar. Hon observe-
rade ungdomarna från morgon till kväll under en vecka vardera och samlade in ett stort
material som sedan bearbetades. Först sorterades materialet genom att observationsda-
garna återgavs i översiktliga verksamhetsscheman och därefter analyserades enskilda
verksamheter, t.ex. en sekvens i ett samtal eller en kedja av sms. 

Det finns andra fält inom sociolingvistik som kunde ha tagits med i boken, t.ex.
flerspråkighet, språkvård och språkpolitik samt, som jag redan diskuterat, variations-
lingvistik. Bokens indelning i en del med fokus på insamlingsmetoder och en del med
analysmetoder finner jag förvirrande. I flera kapitel finns båda delarna relativt noggrant
beskrivna, och jag tycker det skulle varit bättre att i varje kapitel följa en undersökning
med beskrivningar av både insamlings- och analysmetoder. 

Vad gäller akribin skulle boken ha tjänat på en till genomläsning i sin helhet. Jag har
nämnt ett par fel. Andra exempel är att ord som förklaras inte alltid är understrukna och
att referenserna till andra kapitel på s. 42 och 48 inte stämmer.

Sammanfattningsvis ger Sociolingvistik i praktiken många inspirerande beskriv-
ningar av sociolingvistiska metoder som kan vara till god hjälp för den som ska utföra
egna undersökningar. 
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