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Växlingarna jak~ja, mek~mej, sek~sej, 
dek~dej och tok~tog i traditionell 
västgötska

Gustav Bockgård

Inledning
I sin doktorsavhandling i nordiska språk Taga, bagare, Bragby. Om g för äldre 
k i svenskan studerar Gunilla Söderberg (1997) ur främst ett språkhistoriskt 
perspektiv distributionen av k- och g-former bland annat av verbet ’taga’ 
och därtill bildade substantiv samt av pronomenen ’jag’, ’mig’, ’dig’ och 
’sig’. Företrädesvis har Söderberg excerperat fornsvenska texter, men hon 
har också använt andra material, till exempel olika dialektmaterial som 
förvaras vid nuvarande Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Det råder i stort sett konsensus bland språkhistoriska forskare om att 
såväl utvecklingen taka > ta(ga) som förlusten av k i de äldre pronomen-
formerna jak, mik, thik och sik beror på att detta verb respektive dessa pro-
nomen oftast har förekommit i obetonad eller svagt betonad ställning (se 
Söderberg 1997 s. 56, 66–68, 77, 85–88, och där anf. litt.). Avseende ’taga’ 
visar Söderbergs eget material att i traditionella dialekter har varianten 
med k bevarats betydligt längre i preteritum (tok ’tog’) än i övriga former 
av verbet. I första hand är det i småländska och västsvenska dialekter som 
k har bevarats långt fram i tiden (s. 63 f.). Vad gäller de undersökta pro-
nomenen så har k-formerna stått sig starkast i dialekterna i stora delar av 
Småland samt i hela Västergötland förutom dess nordöstra hörn (s. 81–85).

I en uttrycklig exkurs till det primära avhandlingssyftet diskuterar  
Söderberg (s. 89–94) om det kan finnas några faktorer som kan förklara  
variationen mellan k-varianter och k-lösa varianter av de lexem som nämns 
i föregående stycke i de västgötska dialekter där k över huvud taget upp-
träder. En utgångspunkt för diskussionen är att flera dialektupptecknare 
har beskrivit k-varianterna av pronomenen som exklusivt starktoniga  
alternativformer till varianter med vanligt (klusilt) eller frikativt g eller 
med j eller till varianter helt utan slutljudskonsonant. Denna uppfattning 
tar Söderberg dock med eftertryck avstånd från, på basis av både andras 
transkriptioner av dialektinspelningar och sina egna kunskaper om de  
aktuella dialekterna. (Hon är född och uppvuxen i Västergötland.) Vidare 
framhåller hon att belägg på tok och toke (’tog’ i singular respektive i plural 
eller som konjunktiv) däremot nästan alltid har betecknats som obeto-
nade av dialektupptecknarna.

En annan utgångspunkt för Söderbergs diskussion i exkursen är Bengt 
Hesselmans påstående att sannolikheten för en k-realisering av de aktuella 
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pronomenen reduceras om ordet är placerat omedelbart före en konso-
nant i allmänhet och en likvida eller nasal i synnerhet (Hesselman 1948–
53 s. 302 f.). Han menar till och med att man i traditionellt Markmål har 
kunnat ha en konsekvent k-realisering om pronomenet står före en vokal 
eller en paus, och i annat fall en k-lös realisering.

En tredje utgångspunkt för Söderberg är Å. G. L. Belfrages (1871 s. 50) 
tes att syntaktiska förhållanden kan förklara variationen: För det första 
hävdar han att varianter utan k av ’mig’, ’dig’ och ’sig’ brukar användas i 
positionen omedelbart före ett direkt objekt, medan k-varianterna brukar 
användas i alla övriga syntaktiska positioner. För det andra sägs jak vara 
den normala varianten av ’jag’ då ordföljden i satsen är rak, medan ja 
normalt uppträder vid omvänd ordföljd. Söderberg ställer sig kritisk till 
Belfrages beskrivning och menar dels utifrån egen erfarenhet att ett obe-
tonat, enklitiskt -(a)k ’jag’ är vanligt efter finita verb i västgötska dialekter 
(har’ak, ser’ak etc.), dels att inte heller dialektuppteckningar ger något som 
helst stöd för att Belfrages uppfattningar om variationsmönstren skulle 
vara empiriskt förankrade (Söderberg 1997 s. 90). Söderberg avslutar sitt 
resonemang genom att framhålla att om syntaktiska faktorer över huvud 
taget påverkar växlingen mellan olika varianter av pronomenen, måste 
det röra sig om andra parametrar än dem som Belfrage lyfter fram. Hon 
väljer att inte fördjupa sig i detta i sin exkurs utan begränsar sin egen em-
piriska undersökning till att nästan enbart handla om fonetiska faktorer.

Söderbergs undersökning baseras i allt väsentligt på slumpmässigt 
utvalda dialektintervjuer (oklart hur många) gjorda av Sixten Bengtsson 
(Västgöta-Bengtsson) från orter som är ganska jämnt spridda över Väster-
götland. Han åkte runt i landskapet och spelade in drygt 550 personer 
under åren 1947–1982 (se vidare Nilsson 2012). Majoriteten av inspelning-
arna som ligger till grund för Söderbergs korpus är från 1950- och 1960- 
talen (Söderberg 1997 s. 91). Väsentligt att påpeka är att Söderberg av tids-
besparande skäl inte har lyssnat på inspelningarna utan i stället förlitat sig 
på enbart de transkriptioner av samtalen som Bengtsson själv har gjort. 
En konsekvens av detta är att hon inte har undersökt om det kan spela 
någon roll i sammanhanget huruvida orden i fråga betonas eller inte av 
talarna; Bengtsson anses nämligen inte vara tillförlitlig i sin markering av 
betonade stavelser (se Söderberg 1997 s. 92).

Söderbergs analyser av Bengtssons transkriptioner visar hur som helst 
att k-varianter överlag, närmare bestämt i alla inspelningar utom en, är ett 
sällsynt fenomen i materialet. Författaren menar att formerna har varit 
vanligare förr i tiden och att ”de här aktuella orden är en företeelse på 
stark tillbakagång” (s. 91). (”Har varit på tillbakagång sedan länge”, skulle 
jag ha föredragit att säga eftersom de flesta informanter som Bengtsson 
spelade in får sägas vara konservativa i sitt språkande betraktade med 
samtidens glasögon och ännu konservativare betraktade med det sena  
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1900-talets; se även Nilsson 2012, Svahn & Nilsson 2014 s. 23 f. passim.1) 
Vidare hävdar Söderberg att k-varianter i grova drag blir alltmer sällsynta 
ju längre norr- och österut i landskapet inspelningarna är gjorda.

De övriga resultaten av Söderbergs empiriska undersökning väljer jag 
att här redovisa i kraftigt komprimerad form. Först kan nämnas att de 
allra flesta beläggen på en k-variant står medialt (ej initialt eller finalt) i en 
sats, och det är en aning vanligare att det ord som närmast följer börjar 
på en vokal än på en konsonant. I kontrast till Hesselmans uppfattning (se 
ovan) är det enligt Söderberg inte heller ovanligt att en eventuell direkt 
efterföljande konsonant utgörs av en likvida eller en nasal. K-varianter före-
kommer inte heller helt sällan i positionen framför en tonande klusil.

Den sammanfattande slutsats Söderberg drar är att hon inte kan finna 
några tydliga mönster i användningen av varianterna med respektive utan 
k (s. 93). Denna, vad det verkar, ”fria variation” bör dock inte övertolkas, 
menar hon, eftersom det bruk av k-varianter som Bengtssons inspelningar 
representerar rimligtvis kan betraktas som en ofullständig rest av ett äldre, 
frekventare bruk av k-varianter. Och det är, som Söderberg klokt nog väljer  
att försiktigt formulera det, ”inte otänkbart” att variationen en gång i  
tiden har varit mer regelmässig än vad det arkiverade dialektmaterialet 
avslöjar (a.st.).

Syfte, hypoteser och analysmetoder
Om det är fallet att mer regelbundna mönster beträffande variationen 
mellan k-varianter och k-lösa varianter verkligen har funnits i västgötska 
dialekter långt tillbaka i tiden, så är de förstås lika omöjliga för mig att 
studera empiriskt som det var för Söderberg. Mitt syfte med den egna 
undersökning som presenteras i det som följer är i stället att återvända 
till Bengtssons dialektinspelningar för att se om jag kan ge en åtmins-
tone något tydligare bild av variationsmönstren i traditionell västgötska 
än vad Söderberg har lyckats åstadkomma. Inte minst som en konsekvens 
av att hon inte har förtecknat exakt vilka transkriptioner hon har använt 
i sin undersökning, har jag dock valt att sammanställa en egen korpus 
med Bengtsson-intervjuer, gjorda mellan åren 1948 och 1956. Mina inspel-
ningar är också hämtade från olika delar av Västergötland, men jag har 
medvetet valt bort Vadsbo härad (det vill säga landskapets nordöstra hörn) 
eftersom Söderbergs undersökning indikerar att k-varianter av de aktuella 
orden är mycket sällsynta där.

Att jag väljer att göra ett eget försök att beskriva användningen av k-
varianter i västgötska dialekter ska inte ses som ett uttryck för en negativ  
 
 

1 Även följande slutsats i Svahn & Nilsson (2014 s. 59) är relevant i sammanhanget: 
”[D]en låga andelen varianter med k tyder på att de äldre formerna [jak, mäk och 
säk] befann sig i en ganska långt gången utjämningsprocess i mitten av 1900-
talet.”
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värdering av Söderbergs metodik eller som ett ifrågasättande av hennes 
presenterade slutsatser. Hon skriver uttryckligen att de diskuterade frå-
gorna inte är färdigutredda (t.ex. på s. 93), och min avsikt är snarast att 
försöka ta vid där hon slutar. Bland det som min studie närmare bestämt 
tillför vid en jämförelse med Söderbergs, vill jag främst framhålla att jag 
analyserar själva inspelningarna och inte de sekundära källor till det fak-
tiska språkandet som (i synnerhet någon annans) transkriptioner måste 
betraktas som. Att lyssna på samtalen, alltså Bengtssons intervjuer, ger 
givetvis överlag en större tillförlitlighet åt de resultat som presenteras, 
samt möjliggör en kartläggning av om det har någon betydelse för infor-
manternas val av variant huruvida de studerade orden uppbär betoning.

Min vidgning av Söderbergs frågeställning stannar dock inte vid pro-
sodin, utan jag har också undersökt om lexikala och interaktionella (so-
ciopragmatiska) faktorer skulle kunna vara väsentliga för att förklara 
distributionen av olika varianter. Den förra delundersökningen har gjorts 
utifrån hypotesen att vissa (delvis) lexikalt definierade konstruktionsmöns-
ter skulle kunna fungera som särskilt gynnsamma miljöer för antingen k-
varianter eller k-lösa varianter av de aktuella variablerna. Tenderar en viss 
variant att samförekomma med ett visst annat ord, t.ex. ett specifikt verb? 
Den senare delundersökningen baseras på tanken att mönster i de sekven-
tiellt organiserade, lokala samtalskontexterna skulle kunna bidra till att 
förklara enskilda informanters växling mellan varianterna (för allmänna 
beskrivningar av interaktionellt orienterade metoder för att analysera dia-
lektmaterial, se Bockgård & Nilsson 2011a, 2011b, Bockgård 2012, Svahn & 
Nilsson 2014 kap. 10). Utöver en enstaka iakttagelse för variabeln ’jag’ (se 
nedan) har jag dock inte lyckats finna några nämnvärda samband mellan 
realiseringen av de undersökta variablerna och de båda typer av faktorer 
som diskuteras ovan i detta stycke.

En på förhand potentiellt relevant interaktionell faktor vore annars 
att intervjuaren genom sitt beteende påverkar informanten att använda, 
eller inte använda, specifika dialektdrag (om hur samtalsdeltagare kan på-
verka varandra i detta avseende, se t.ex. Nilsson 2010, 2011, Lappalainen 
2011, Svahn & Nilsson 2014 s. 234 ff.). En annan rimlig hypotes är att en 
k-variant producerad av en sagesperson tenderar att föranleda ytterligare 
k-varianter av relevanta variabler om de produceras strax därefter. Jag har 
dock inte kunnat belägga några tydliga sådana här kluster av k-varianter i 
materialet. (Att kluster av k-lösa varianter produceras är inte lika anmärk-
ningsvärt eftersom dessa generellt sett är väldigt mycket frekventare i 
mitt material.) Det finns däremot flera exempel på att k-varianter och k-
lösa varianter tvärtom blandas inom loppet av några få sekunder, och det 
är inte helt sällsynt att de till och med samförekommer inom ramen för 
en och samma prosodiska och syntaktiska enhet (t.ex. sats). Nedan ges ett  
exempel på snabb växling från ja till jak och sedan tillbaka igen. (Ett annat  
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exempel på detta finns i utdrag 11 nedan; se även Svahn & Nilsson [2014 
s. 259] för likartade iakttagelser avseende andra variabler som ingår i min 
undersökning.) Växlingen verkställs av informanten i en inspelning från 
Hyssna socken (se materialförteckningen och transkriptionsnyckeln som 
återfinns längst bak i artikeln).

(1) (Hyssna)
så: (.) öh: tjänte ja dräng först (hos den) äh: .hh
liten bonne ja fick lite (granna) / °(då va ja lall)° /
(.) trettån °elle fjort (   )° / (a) fjortån år visst /
.hhh <+tror jak(hh)+> ((eftertryckligt)) åö: (.) kåm ja då / 
>dä va< en bonne såm: inte hade nå(k)a barn / 
så kåm han in å ville ja °sulle flytta ti (han              ) /

Det finns ytterligare ett par skillnader mellan min och Söderbergs under-
sökning som är värda att poängtera. Den första är att jag har excerperat 
varianter både med och utan k. Detta möjliggör flera kvantitativa jämfö-
relser mellan varianterna som kan bidra till att ge ett svar på frågan om 
det finns några specifika syntaktiska, prosodiska eller fonetiska (i teorin 
även lexikala eller interaktionella) faktorer som främjar produktion av 
k-varianter på de k-lösa varianternas bekostnad (och tvärtom). Söderberg 
däremot har bara excerperat k-varianter, vilket medför att de, ganska få, 
kvantitativa uppgifter som hon anför säger betydligt mindre än mina om 
de variationsmönster som eventuellt förekom i traditionell västgötska vid 
tiden för inspelningarna.

Den sista nämnvärda skillnaden mellan våra undersökningar är att 
jag inte bara fokuserar de övergripande variationsmönstren utan även 
de enskilda informanternas växlingar mellan varianter med och utan k. 
Det är nämligen en på förhand fullt rimlig hypotes att (vissa) individer 
upprätthåller en långt större regelbundenhet i sitt bruk av olika varian-
ter av samma variabel än man kan urskilja på aggregerad nivå. Förekom-
mande interindividuella skillnader i användningen av k-varianter skulle 
kunna vara föranledda av till exempel geografiska förhållanden eller gå 
att relatera till sociala variabler såsom ålder och kön. Några systematiska 
försök att relatera inom- och utomspråkliga variabler till varandra görs 
dock inte nedan.2 Det bör här också nämnas att det skulle kunna finnas  
 

2 Att genomföra en klassisk variationslingvistisk undersökning – som på ett statis-
tiskt tillfredsställande sätt korrelerar sociala och språkliga variabler till varandra 
– av (till exempel) k-varianter och k-lösa varianter i traditionell västgötska skulle 
inte heller vara någon enkel uppgift att utföra med tanke på att Sixten Bengtsson 
(och i förlängningen hans uppdragsgivare) i de flesta fall medvetet har valt att 
spela in sådana (äldre) informanter som han ansåg tala de mest traditionella 
varieteterna av västgötska som var möjliga att dokumentera då det begav sig 
(Nilsson 2012, Svahn & Nilsson 2014 s. 23 f. passim; se även föregående avsnitt).
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helt individuella förklaringar till att informanterna upprätthåller relativt 
regelbundna variationsmönster som kan beskrivas som till exempel mer 
eller mindre konservativa.

Sammanfattningsvis redogör jag alltså i föreliggande studie för i första 
hand de fonetiska, prosodiska och syntaktiska faktorer som verkar kunna 
bidra till att förklara distributionen av olika varianter av variablerna ’jag’, 
’mig’, ’dig’, ’sig’ och ’tog’. Vidare är min analys mer kvantitativt än kvali-
tativt inriktad, och parallellt med att jag söker efter mönster i korpusen 
betraktad som en helhet analyserar och jämför jag enskilda informanters 
språkande.

Material och excerperingsmetod
Min undersökning baseras på arton västgötska dialektinspelningar, som 
alltså är gjorda mellan 1948 och 1956, och där Sixten Bengtsson agerar 
intervjuare. Av tidsbesparande skäl har jag vid excerperingen av belägg 
valt att inte fortsätta lyssna på de (sex) intervjuer – väl spridda inom det 
undersökta geografiska området – där inte någon k-variant produceras  
under de första 30 minuterna av respektive inspelning. Dessa inspelningar 
betecknas som k-variantslösa i materialförteckningen i slutet av uppsat-
sen. Men denna beteckning innebär således inte med fullständig säkerhet 
att inspelningen saknar k-varianter under den resterande, ej genomlyss-
nade delen av samtalet. Som en ytterligare brasklapp vill jag framhålla att 
medan variabeln ’jag’, inte oväntat, är välrepresenterad i samtliga arton 
inspelningar så är det glest med belägg på variablerna ’mig’, ’dig’, ’sig’ 
och ’tog’. Detta innebär förstås att åtminstone vissa av informanterna som 
figurerar i de inspelningar som betecknas som k-variantslösa mycket väl 
kan ha haft en ganska hög relativ frekvens av varianterna mek, dek, sek och 
tok (men kanske mindre sannolikt jak) utanför inspelningssituationerna, 
vilket utgör (ytterligare) ett skäl till att man bör vara återhållsam med att 
dra t.ex. dialektgeografiska eller traditionellt variationslingvistiska slutsat-
ser med utgångspunkt i förekomsten av varianter med respektive utan 
k i materialet (se även föregående avsnitt). Hur som helst väljer jag att i 
fortsättningen av uppsatsen – bortsett från diskussionen av formen ek ’jag’ 
i det närmast följande avsnittet – inte vidare diskutera de inspelningar 
där jag inte har funnit några k-varianter. Det material som jag hädanefter 
väljer att benämna min egentliga korpus (se materialförteckningen) be-
står därför av de tolv inspelningar där jag har belagt minst en (i praktiken 
minst två) k-variant(er).

I en inspelning från Levene socken i nordnordvästra delen av land-
skapet (i nuvarande Vara kommun) figurerar två tvillingbröder som båda 
producerar många k-varianter. (Inspelningen lyfts även fram av Söderberg 
[1997 s. 91] i egenskap av den enda i hennes material som innehåller ”en 
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förhållandevis stor andel” k-varianter). Eftersom (endast) denna inspel-
ning är gjord med två dialektinformanter var min ursprungstanke att 
försöka separera bröderna vid redovisningen av resultatet. Men som en 
konsekvens av att de talar extremt lika varandra i första hand vad gäl-
ler variationsmönstren för de i studien aktuella variablerna, i andra hand 
röstmässigt, har jag dock i slutändan valt att räkna samman de båda in-
formanternas belägg vid resultatredovisningen. Jag behandlar med andra 
ord tvillingbröderna som ett kollektiv, vilket i alla beräkningar är i princip 
likställt med de enskilda informanter som figurerar i de andra inspelning-
arna. Levene-inspelningen är emellertid en aning svårhanterlig vid mina 
kvantitativa analyser även i det att den är så mycket rikare på belägg på 
de studerade k-varianterna än någon annan inspelning är.3 För att hantera 
denna snedfördelning av belägg exkluderar jag inspelningen ur vissa be-
räkningar.

Variabeln ’jag’
Pronomenet ’jag’ är den utan konkurrens mest belagda av de undersökta 
variablerna och uppvisar även den klart lägsta andelen k-varianter. Beläg-
gen på den k-lösa varianten ja (i undantagsfall a) är så många att jag inte 
ens har gjort mig besväret att räkna dem.

 Utöver jak och (j)a finns emellertid ytterligare en variant belagd, näm-
ligen den obrutna formen ek. Jag har funnit sex exempel på denna: ett 
i Horreds- och fem i Istorpsinspelningen (där den förra inte ingår i min 
egentliga korpus, som en följd av frånvaron av sådana k-varianter som 
studien primärt handlar om). Om man utgår från Johan Götlinds beskriv-
ning i Västergötlands folkmål (band 1 s. 305, band 2 s. 43) är den obrutna 
formen sällsynt i västgötskan, men förekommer ibland i obetonad ställ-
ning i landskapets södra dialekter. I det avslutande bandet av samma verk 
preciserar Samuel Landtmansson detta till att ek kan användas enklitiskt 
specifikt i dialekterna i Marks härad (band 4 s. 92), där både Horred och 
Istorp är belägna. Det förtjänar i detta sammanhang även att lyftas fram 
att jag i mitt material inte har funnit något enda exempel på det enklitiska 
-(a)k som Söderberg (1997 s. 90) menar vara vanligt i västgötska dialekter.

I grovtranskriberat skick ser yttrandena (turkonstruktionsenheterna) 
där -ek förekommer ut på följande vis:

3 Bröderna står till exempel för 40, 71, 39 och 58 % av det totala antalet belägg på 
varianterna mek, dek, sek respektive tok Dessa höga andelar belägg beror inte 
enbart på att bröderna uppvisar förhållandevis höga relativa frekvenser av 
k-varianterna jämfört med de flesta andra informanter – utan i någon mån också 
på att de, och i synnerhet den ena brodern, är sällsynt talföra och snabbtalande. 
(I sin inspelningsjournal skriver Bengtsson: ”När de båda kommer i gång ordent-
ligt, är, som höres, talhastigheten enorm.”) De producerar med andra ord förhål-
landevis många belägg på variablerna ’mig’, ’dig’, ’sig’ och ’tog’ överlag.
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(2) dä har’ek jort (Horred)
(3) nä dä har’ek heller inte (Istorp)
(4) dä har’ek ingen Reda på (Istorp)
(5) dä har’ek glömt a:: (Istorp)
(6a, b) (så) jick’ek (kåll)- så jick’ek, skulle (en vänn:) [talaren 
avbryter sedan sin konstruktion och påbörjar en ny: ja skulle 
gå Runt en lagård …] (Istorp)

Även om beläggen på ek alltså är mycket få är det värt att notera att samtli-
ga instanser är obetonade samt enklitiskt anslutna till ett finit verb. Vidare 
produceras en och samma lexikosyntaktiska konstruktion, dä har’ek ’det 
har jag’, i de fyra första exemplen. Det är förstås fullt möjligt att varianten 
ek i första hand används (har bevarats?) i ett fåtal specifika lexikosyntaktis-
ka (och prosodiska) konstruktioner, snarare än att den används efter vilket 
finit verb (och eventuellt vilken satsbas) som helst. Det bör även nämnas 
att jag inte har belagt varianten jak hos någon av de båda ek-producenter-
na. (Den formväxling som de uppvisar i intervjuerna är alltså mellan (j)a 
och, i mycket sällsynta fall, ek.) Om det uppvisade variationsmönstret är en 
tillfällighet – eller om varianterna ek och jak generellt inte brukar samexis-
tera i en och samma talares språkliga repertoar – återstår dock att utröna.

Bland de elva inspelningar som ingår i min egentliga korpus men sak-
nar belägg på ek, är det tre som även saknar jak-belägg, och i ytterligare 
tre finns det endast ett belägg per inspelning (se även tablå 1 i artikelns 
avslutande avsnitt). Drygt tre fjärdedelar av de sammanlagt 33 beläggen 
på jak kommer från tre inspelningar: Hyssna (sju belägg), Otterstad1 (tolv 
belägg) och Otterstad2 (sex belägg). Hyssna är beläget i Marks härad i syd-
västra hörnet av Västergötland och Otterstad längst ut på Kållandshalvön 
(Kållands hd) vid Vänerns södra strand. Att k-varianten generellt skulle ha 
en stark position i dessa delar av landskapet finns det däremot knappast 
fog för att hävda eftersom övriga fyra inspelningar från Mark som ingår i 
den totala korpusen helt saknar belagda fall av jak medan den resterande 
från Kålland (Sunnersbergs socken) endast uppvisar ett belägg.

För att kunna få en uppfattning om det finns några syntaktiska, fonetis-
ka eller prosodiska kontexter som verkar kunna gynna bruk av k-varianter 
på de k-lösa varianternas bekostnad, har jag valt att jämföra samtliga 33 in-
stanser av jak med 150 belägg på (j)a. De senare beläggen är ganska jämnt 
fördelade mellan, men i övrigt i stort sett slumpmässigt excerperade från, 
de åtta inspelningar som innehåller minst ett jak. Jag har dock medvetet 
valt att hämta särskilt många exempel på (j)a från de tre, i föregående 
stycke nämnda inspelningar som är förhållandevis jak-rika (ett tjugotal be-
lägg från varje inspelning).

Låt oss först se på ordföljd. Här föreligger tydliga skillnader mellan jak- 
och (j)a-beläggen: den relativa frekvensen för omvänd ordföljd i satserna 
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som innehåller ett ’jag’ är 63 % (20/32)4 respektive 37 % (55/150).5 Resul-
tatet visar att en placering av ’jag’ efter det finita verbet ingalunda är en 
förutsättning för bruk av k-varianten, men det torde å andra sidan vara en 
mycket rimlig hypotes att en sådan ordföljd ökar sannolikheten för att ett 
jak ska produceras jämfört med då pronomenet utgör satsbas; den skillnad 
som förefaller finnas avseende hur jak respektive (j)a används syntaktiskt 
är alltså kvantitativ, inte kvalitativ. Notervärt är även att mönstret i mitt 
material går helt emot det som Belfrage (1871 s. 50) påstår om traditionell 
västgötska – och som även Söderberg (1997 s. 90) tar tydligt avstånd från – 
alltså att jak är den normala varianten vid rak ordföljd och ja vid omvänd.

Det är även relevant att dra en parallell till en studie av växlingen 
mellan di och dåmm som subjektsform i äldre Eskilstunadialekt gjord av 
Eva Grass (1970), baserad på Bengt Nordbergs sociolingvistiska intervjuer 
från 1967. Denna undersökning visade att di, som generellt var en sällsynt 
variant som höll på att försvinna i det lokala språket,6 dock verkar stå sig 
betydligt starkare vid rak ordföljd än vid omvänd (s. 39 f.). Ett syntaktiskt 
mönster som finns i både mitt och Grass material är således att den längre 
pronomenvarianten med en final konsonant (jak respektive dåmm) är mer 
frekvent förekommande i satser med omvänd ordföljd än i satser med rak.

Den andra egenskapen som tydligt skiljer jak- från (j)a-beläggen i mitt 
material är att det bland de förra finns en betydligt högre andel fall som är 
prosodiskt framhävda. Närmare bestämt är 52 % av k-varianterna betonade 
och ytterligare 18 % framhävda på något annat vis, oftast genom att vo-
kalen är tydligt utdragen. Dessa andelar ska jämföras med 11 % betonade 
och 3 % på något annat vis tydligt prosodiskt framhävda fall bland (j)a-
beläggen. På motsvarande sätt som gäller för ordföljdens inverkan på valet 
av variant, ser vi alltså att prosodisk framhävning inte är en förutsättning 
för en k-realisering av ’jag’, men att denna parameter, inte oväntat, ändå 
verkar vara en betydelsefull faktor för att förklara variationen mellan jak 
och (j)a i materialet. (Nämnas kan i detta sammanhang att Svahn & Nilsson 
[2014:58, not 11] anser att en stark betoning utgör den troliga förklaringen  
 
4 Av lätt insedda skäl exkluderas här det enstaka fall där jak förekommer i en final 

dislokation, prosodiskt integrerad med en i sig potentiellt fullbordad (”inre”) 
sats: vi jick där jak å Per Andersson (fingerat namn). Eftersom detta är det enda 
excerperade exemplet från materialet på ett dislokerat ’jag’, har jag ingen upp-
fattning i frågan om denna konstruktionstyp kan tänkas främja eller missgynna 
bruk av k-varianten.

5 I mitt material finns inget (excerperat) belägg på ’jag’ – och för den delen inte 
heller något på ’mig’, ’dig’ eller ’sig’ – som inte ingår i någon sorts satskonstruk-
tion. Frånvaron av andra syntaktiska konstruktionstyper skulle kunna vara 
relaterad till att informanterna överlag producerar många ganska långa, sam-
manhängande berättelser, och inte sysslar så mycket med interaktiva utbyten 
av korta turer – som relativt ofta är syntaktiskt elliptiska – med intervjuarna.

6 I Eva Sundgrens stora uppföljningsstudie, där intervjuerna genomfördes 1996, 
finns inte något enda belägg på di (Sundgren 2002 s. 97).
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till det enda jak-belägget i deras västgötska dialektmaterial.) Utdrag 1 ovan 
verkar kunna utgöra ett illustrativt exempel på prosodins betydelse, i och 
med att samtliga (fyra eller fem) instanser av ja är prosodiskt nedtonade 
medan det enda belägget på jak är betydligt mer prosodiskt framhävt i 
kraft av ett långsamt taltempo och en hög ljudstyrka, inte minst betraktat 
i förhållande till det omgivande talet.

Också avseende den fonetiska kontexten finns det en tydlig skillnad 
mellan jak- och (j)a-beläggen. Om vi granskar de fall där pronomenet inte 
står finalt i en prosodisk fras, finner vi att jak i 58 % av fallen (15/26) följs av 
ett vokalinlett ord (jak inte, jak å etc.). Motsvarande andel för (j)a är endast 
24 % (35/143).7 Om man jämför vokal- och konsonantkontexter med var-
andra verkar alltså de förra överlag kunna främja användningen av vari-
anten jak, eller omvänt kan konsonantkontexter antas vara gynnsammare 
miljöer för (j)a på bekostnad av jak. Detta resultat ligger i linje med Hes-
selmans (1948–53 s. 302 f.) beskrivning av växlingen mellan varianterna, 
även om han uttrycker sig mer i termer av ett kategoriskt mönster än en 
kvantitativ tendens.

I mitt material förefaller även vissa konsonanttyper vara gynnsam-
mare än andra för en k-realisering av variabeln, vilket framgår av tabell 1.

Tabell 1. Förekomsten av olika konsonanttyper efter jak och (j)a som inte står finalt 
i en prosodisk fras.

Konsonanttyp         jak          (j)a       ToTalT 

N % N % N %

Labiala 5 11 39 89 44 100

Koronala 1 3 36 97 37 100

Dorsala 4 22 14 78 18 100

Glottala (h) 1 5 19 95 20 100

Frikativor (inkl. j) 8 10 71 90 79 100

Klusiler 3 11 25 89 28 100

Nasaler – 0 4 100 4 100

Likvidor (l, R) – 0 8 100 8 100

Tonande 3 6 44 94 47 100

Tonlösa 8 11 64 89 72 100

7 Såsom indirekt framgår av dessa uppgifter är det en betydligt högre andel jak 
än (j)a som återfinns finalt i en prosodisk fras. Denna tydliga skillnad i relativ 
frekvens (21 % gentemot 5 %) orsakas dock av en enskild informants språkande, 
nämligen den från Hyssna socken; se vidare nedan.
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Även om (de elva) jak-beläggen är alldeles för få för att man ska våga dra 
några större växlar, verkar det vara ett rimligt antagande att den efter-
följande konsonantens artikulationsställe kan påverka sannolikheten för 
ett k-uttal av ’jag’. Antekonsonantiska jak föregår nämligen företrädesvis 
labialer och dorsaler, medan det endast finns ett belägg på vardera en 
koronal (närmare bestämt alveolar: men jak sömn-) och en glottal (å jak 
har sett …) konsonant. De båda sistnämnda konsonanttyperna är däremot 
inte alls lika sällsynta fenomen efter ett (j)a. Dock bör sägas att det i mate-
rialet finns ett samband mellan en rak ordföljd och en fonetisk h-kontext: 
konstruktionerna ja(k) ha(r)/hade är belagda hela tolv respektive tre gånger i 
korpusen. (Motsvarande samband finns mellan en rak ordföljd och en labial 
konsonant; konstruktionerna ja va(r)/vart finns det nämligen tolv respektive 
fyra belägg på.) Det är svårt att avgöra hur orsakssambandet ser ut – om det 
är syntaxen, fonetiken, eller ingetdera eller bådadera, som i första hand ligger 
bakom den skillnad som finns avseende förekomsten av jak respektive (j)a 
som föregår ett h-inlett ord. Om vi i stället övergår till att rikta ljuset mot 
den efterföljande konsonantens artikulationssätt, så verkar inte detta spela 
någon avgörande roll för att förklara distributionen av jak och (j)a. Dominan-
sen för den senare varianten över den förra kan i grova drag sägas vara lika 
stark oberoende av artikulationssättet. Slutligen kan man beträffande tabell 
1 notera att jak betydligt oftare föregår en tonlös än en tonande konsonant, 
medan fördelningen är påtagligt jämnare för (j)a:s vidkommande.

 Jag lämnar härmed de övergripande mönstren i materialet och går 
över till att diskutera enskilda informanters användning av jak och (j)a. Jag 
har närmare bestämt valt att närgranska de tre sagespersoner, alla män, 
som producerar minst sex belägg på den förra varianten. Två av dessa per-
soner, båda från Otterstads socken, uppvisar ett variationsmönster som 
ligger påfallande nära genomsnittsinformantens (åtminstone i de avseen-
den som jag har undersökt). Den tredje informanten, från Hyssna socken, 
uppvisar däremot ett mer avvikande variationsmönster som därför är värt 
att beskriva mer i detalj.

Hyssna-informantens bruk av jak kännetecknas för det första av att 
pronomenet i de allra flesta fall ingår i en sats med omvänd ordföljd: 6/7 
belägg (86 %). Denna andel kan jämföras med att andelen fall av omvänd 
ordföljd är 62 % bland de (21) (j)a-belägg som jag har excerperat från sam-
ma inspelning.8 För det andra verkar även prosodisk framhävning vara en 
gynnsam faktor för en k-realisering av ’jag’: 57 % (4/7) av informantens jak 
är framhävda, vilket kan ställas i relation till att 10 % (2/21) av informan-
tens (j)a-belägg har samma egenskap. Det tredje kännetecknet är i min 
korpus unikt för den aktuella informanten. Inte mindre än 5 av hans (7) 
jak-belägg återfinns i en både satsfinal och prosodiskt final position samt  
 
8 I de fall som har excerperats uppvisar denna informant alltså generellt en betyd-

ligt högre relativ frekvens av omvänd ordföljd vid användning av ’jag’ än vad 
min genomsnittliga informant gör.
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ytterligare 1 i enbart en prosodisk. Såväl syntaktisk som prosodisk finalitet 
är annars mycket sällsynt förekommande bland beläggen på ’jag’ i hela 
den egentliga korpusen. Bland materialets övriga (26) jak-belägg finns 1 
exempel på syntaktisk och prosodisk finalitet samt 2 på enbart prosodisk. 
Bland korpusens samtliga (150) (j)a-belägg är motsvarande antal endast 5 
respektive 2, och specifikt för Hyssna-beläggen på (j)a föreligger inget ex-
empel på syntaktisk finalitet och endast 1 på prosodisk.

Samtliga fem fall där Hyssna-informanten producerar ett jak som är 
finalt ur både en syntaktisk och en prosodisk synvinkel har ytterligare en 
gemensam egenskap, nämligen att pronomenet återfinns i en minimal 
eller åtminstone mycket kort satskonstruktion som kan hävdas fungera 
som en sorts semantiskt lättviktigt eller skenbart redundant ”påhäng” till 
en i sig syntaktiskt och semantisk-pragmatiskt fullbordad sats. Alla belägg 
återges här i sin närmaste kontext:

(7 – en kortare version av utdrag 1) 
°(då va ja lall)° / (.) trettån °elle fjort (   )° /
(a) fjortån år visst / .hhh
<+tror jak(hh)+> ((eftertryckligt)) åö: (.) kåm ja då /

(8)
han va: >(sa dåm)< (själare på) öh (    ) >(sa han)<
+tror jakh+ ((mycket eftertryckligt)) / 
(a) dä va han allt, .hhhhh

(9) S(agespersonen) återger för I(ntervjuaren) ett samtal som 
han för länge sedan förde med sin far.
S: å anna ska ja fara ti Amirka ska ja la försöka tjäna
   så (att par) vi kunde betala sa °jak° 
I: jaha:

(10)
S: så byggde ja=um stuga / a byggde nyer hh 
I: jaha ((frågande)) 
   (0,6) 
S: °ä jorde jak.° .h[hh 
I:                               [°aha:° ((frågande))

(11) I har frågat om S var med och lade halmtak på en viss 
ladugård.
S: nä:: dä: va ja fö liten till å 
I: jasså: 
S: dä va °jak° (.) .hh
I: °hm° 
S: men: ja (så °på’t)°
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I alla fem fallen ingår alltså jak i någon sorts ”påhängskonstruktion” som 
semantiskt sett inte tillför något, eller endast tillför ytterst lite, nytt till 
diskursen, även om det i andra avseenden finns vissa skillnader mellan 
beläggen beträffande syntax, prosodi och sekventiell, sociopragmatisk 
kontext.9 Informanten uppvisar hur som helst ett mycket särpräglat bruk 
av jak, åtminstone sett i relation till korpusens övriga informanter: inget 
ytterligare jak-belägg återfinns i en likartad påhängd konstruktion, och 
vad gäller (j)a finns det endast sex exempel (4 % av totalantalet) på detta, 
varav inget är producerat av Hyssna-informanten.

Sammanfattningsvis framträder i materialet en bild av bruket av jak 
gentemot (j)a där den förra varianten generellt sett är mycket sällsynt. 
K-varianten förefaller dock ha en något starkare position i vissa yttran-
detyper än i andra. Det finns skäl att anta att bruket av den främjas av 1) 
prosodisk framhävning av pronomenet, 2) omvänd ordföljd i satsen, samt 
3) att det närmast följande ordet i samma prosodiska fras inleds av en vo-
kal. Det verkar även vara så att olika efterföljande konsonanter kan vara 
mer eller mindre gynnsamma för endera jak eller (j)a. Exempelvis finns 
det endast ett belägg i korpusen på att jak följs av en koronal konsonant, 
medan nämnda fonetiska kontext är ganska frekvent förekommande för 
(j)a. Om vi allra sist betraktar materialet ur ett idiolektalt perspektiv, upp-
visar åtminstone en informant ett notervärt variationsmönster, nämligen 
att hela 5 av dennes 7 belagda jak – jämfört med inget av dennes 21 excer-
perade (j)a – står finalt i en semantiskt lättviktig ”påhängskonstruktion” 
av något slag.

Variabeln ’mig’
I min korpus finns sammantaget 45 belägg på det jag betecknar som vari-
anten mek av pronomenet ’mig’. Jag inkluderar då diverse olika fonetiska 
realiseringar av ordet, där vokalen är antingen lång eller kort och mer 
eller mindre e- eller ä-haltig. Slutkonsonanten kan också vara antingen 
lång eller kort, och i några få fall skulle jag transkribera slutljudet snarare 
som ett (tonande eller tonlöst) -g eller som konsonantkombinationen –jk  
 
9 I (7) och (8) återfinns jak i ett så kallat turtillägg (för allmänna beskrivningar av 

detta samtalsfenomen, se Eriksson 2002, Landqvist 2005, Lindström 2008 s. 194 
ff.). I (9) är sa jak inte prosodiskt skilt från det som föregår, men däremot seman-
tiskt ”överflödigt” i den meningen att det av kontexten framgår med all önskvärd 
tydlighet att informanten just har citerat sig själv. Utdrag (10) och (11) särskiljer 
sig från de övriga exemplen i det avseendet att jak ingår i en syntaktiskt själv-
ständig sats som produceras efter det att samtalspartnern (intervjuaren) har 
levererat en uppbackning. De båda satserna utgör dock innehållsligt sett rena 
upprepningar av det som informanten själv har sagt omedelbart före respektive 
uppbackning. En gemensam funktionell, pragmatisk nämnare för utdrag (9)–(11) 
är att de ger eftertryck åt det som sagespersonen själv just har sagt. I (7) och (8) 
är det däremot turtilläggen som sådana som är eftertryckliga, och vad gäller 
funktionen i övrigt så garderas det just sagda snarare än att det understryks.
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än som ett -k. Slutljudet -jk har jag (endast) funnit i inspelningar från Sun-
nersbergs och Tuns socknar, det vill säga i norra Västergötland i nuvarande 
Lidköpings kommun.

Härutöver finns 10 belägg på me (kort vokal) och 12 på mej. Slutligen 
föreligger formen mi (med antingen lång eller kort vokal), som dock ute-
slutande produceras (vid 8 tillfällen) av informanten från Istorps socken i 
sydvästra hörnet av landskapet. (Hon uppvisar även 2 mek, 1 mej och 1 me.)

Som en konsekvens av dels att mitt primära fokus är på variationen 
mellan k-varianter och k-lösa varianter (snarare än mellan olika k-lösa reali-
seringar av variabeln) i materialet, dels att antalet belägg inom varje ’mig’-
kategori är så litet, betraktar jag hädanefter i vissa sammanhang formerna 
me, mej och mi som representanter för en och samma variant av ’mig’, 
betecknad me(j). Jag har dock för säkerhets skull genomgående även utfört 
beräkningar där jag har hållit isär formerna me, mej och mi. Dessa resultat 
redovisas emellertid endast om de ger en tydlig indikation om att de ty-
piska användningsområdena för de olika formerna kan skilja sig åt.

Beläggen på varianterna mek och me(j) är hämtade från tio olika inspel-
ningar, men är extremt snedfördelade mellan dessa (se även tabell 3 och 
tablå 1 nedan), något som gör det särskilt relevant att i utgångsläget också 
tillmäta variationsmönstren inom enskilda inspelningar stor betydelse.  
I vissa fall betraktar jag ändå samtliga belägg på ’mig’ som en sammanhål-
len korpus, men uppmanar läsaren att ta dessa resultat med stor försik-
tighet.10

Det som först och främst bör framhållas är att k-varianten generellt 
står sig betydligt starkare vid bruket av ’mig’ än vid bruket av ’jag’ (för ett 
resultat från en annan empirisk undersökning av västgötska som pekar i 
samma riktning, se Svahn & Nilsson 2014 s. 58 f., 97). En klar majoritet 
av beläggen har alltså -k (eller -g/-jk) i det förra fallet (i de inspelningar där  
 
 

10 En alternativ analysmetod hade varit att – på motsvarande sätt som vid under-
sökningen av ’jag’ – endast inkludera de informanter som bevisligen växlar 
mellan mek och me(j). Detta skulle ha inneburit att tre av inspelningarna, inne-
hållande sammanlagt fyra belägg på mek och ett på me(j) fallit bort. Denna redu-
cering av korpusen skulle alltså endast ha haft en marginell inverkan på de 
procentsiffror som presenteras nedan. Det är heller inte möjligt att avgöra om 
den som i en dialektintervju producerar ett eller några enstaka belägg på en 
specifik variant (i detta fall mek eller me(j)) gör detta på grund av att hon eller 
han (i stort sett) alltid använder denna form, om det finns några syntaktiska, 
prosodiska eller fonetiska faktorer som främjar användning av den aktuella 
varianten, eller om talaren i själva verket generellt växlar mellan varianterna 
ganska oregelmässigt. (Jag har däremot som sagt exkluderat inspelningar helt 
utan excerperade k-varianter från undersökningen. Här är det ett rimligt anta-
gande att informanterna inte har några eller endast sällsynta förekomster av 
k-former generellt i sitt språkande, oberoende av alla syntaktiska, prosodiska 
och fonetiska faktorer.)
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k-varianter över huvud taget förekommer),11 medan motsvarande andel i 
det senare fallet gissningsvis är endast någon enstaka procent. Det verkar 
även vara rimligt att anta att mek är ”normalformen” av ’mig’ för ett fåtal 
(manliga) informanter i korpusen (se även tabell 3 nedan), närmare be-
stämt de båda tvillingbröderna från Levene (som tillsammans producerar 
18 mek och 3 me(j)), en av de båda informanterna från Otterstad (Otterstad2 
i materialförteckningen; 9 mek, 1 mej) samt informanten från Tun (7 mek, 
0 me(j)). Även den andra Otterstadsinformanten är en kandidat (med sina 
3 mek och 0 me(j)).

En syntaktisk analys av samtliga ’mig’-beläggs satsledsfunktion visar 
att 22 (av de 45) mek-instanserna uppträder som en rektion, jämfört med 
14 (av de 30) me(j)-instanserna.12 De belägg på ’mig’ som inte uppbär en 
rektionsfunktion fungerar syntaktiskt som ett objekt eller står (i ytterst få 
fall) i en reflexiv position. Sammanfattningsvis verkar ingen specifik syn-
taktisk funktion för ’mig’ vara påtagligt gynnsammare för bruk av endera 
varianten mek eller me(j) än vad någon annan funktion är.

En annan möjlig syntaktisk kategoriseringsgrund för ’mig’-beläggen  
baseras på en linjär satspositionsanalys, genom vilken man till att börja med 
kan konstatera att korpusen helt saknar exempel på ’mig’ som satsbas. På 
denna punkt finns således ingen observerbar skillnad mellan distributionen 
av mek respektive me(j). Vidare står 27 (av 45) mek- och 16 (av 30) me(j)-belägg  
finalt i en sats.13  Det finns därför ingen grund för att hävda att satsslutsposition 
skulle vara en faktor som överlag är ”gynnsammare” eller ”ogynnsammare” 
för bruk av varianten mek än vad andra syntaktiska positioner är. Materialet 
ger inte heller något som helst stöd åt Belfrages (1871 s. 50) påstående att mek 
normalt används i alla syntaktiska positioner utom omedelbart före ett direkt 
objekt, där me(j) i stället används. I mitt material återfinns 4 mek (av 45) och 1 me(j) 
(av 30) i positionen omedelbart före ett direkt objekt.    
 

11 Om man vid jämförelsen exkluderar en specifik inspelning i den egentliga 
korpusen – den med tvillingarna från Levene, som är klart rikast på ’mig’-belägg 
– blir dock antalet mek och me(j) exakt lika stort (26) i det resterande materialet.

12 Möjligen är det värt att lägga märke till att dessa 14 me(j) närmare bestämt utgörs 
av 6 me, 6 mi och endast 2 mej. Den sista formen förekommer således företrädesvis 
i andra syntaktiska funktioner än som en rektion (närmare bestämt i 10 fall, vilket 
kan jämföras med 4 fall av me och 2 av mi). Det bör dock understrykas att enskilda 
informanters språkliga beteende har en mycket stor inverkan på detta resultat.

13 Dock är det här två enskilda inspelningar som sticker ut mycket kraftigt: dels 
återigen den med Levene-informanterna, vilka producerar 11 satsfinala mek (och 
inget finalt me(j)), dels Istorp-inspelningen, i vilken det finns 8 finala mi (och 
inget ytterligare belägg på ett finalt ’mig’). Med dessa båda inspelningar bort-
tagna återstår 15 satsfinala mek (av totalt 25) och 7 satsfinala me(j) (av 16). Vad 
gäller den relativa fördelningen av mek och me(j) i satsfinal position kan de båda 
inspelningarna således sägas i någon mån ta ut varandra. Nämnas kan också att 
av de 7 resterande beläggen på ett satsfinalt me(j) utgörs 5 av formen me (och 
endast 2 av mej)
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 Den sammanfattande slutsats man kan dra utifrån de resultat som har 
återgivits är att i min korpus är mek en frekventare variant än me(j) i alla 
syntaktiska funktioner och positioner. Däremot verkar inte någon specifik 
funktion eller position vara påtagligt gynnsammare än någon annan för 
endera varianten.

Beträffande förekomsten av betoning bedömer jag att 22 mek är på 
något sätt prosodiskt framhävda (nästan alltid betonade) och 23 icke-
framhävda. Då denna fördelning av k-varianter ska sättas i relation till 
fördelningen av k-lösa varianter verkar det kunna vara relevant att sepa-
rera formerna mej, me och mi från varandra. I korpusen möter nämligen 5 
framhävda och 7 icke-framhävda mej, 5 framhävda och 3 icke-framhävda 
mi (producerade av en och samma informant), samt inget framhävt och 
10 icke-framhävda me. Det mest påfallande härvidlag är förstås den totala 
frånvaron av framhävda me. Däremot förefaller dominansen i den egent-
liga korpusen för varianten mek över varianterna mej och mi vara ungefär 
lika kraftig oberoende av om pronomenet är prosodiskt framhävt eller 
inte. Mönstret blir dock lite annorlunda om vi exkluderar dels de flitigt 
’mig’-producerande Levene-tvillingarna – som i inspelningen ytterst sällan 
framhäver detta pronomen prosodiskt – dels den utstickande mi-produce-
rande informanten från Istorp. Då kvarstår nämligen 17 framhävda och 
8 icke-framhävda mek, gentemot 4 framhävda och 6 icke-framhävda mej 
(samt 9 icke-framhävda me).

 Om resultaten som återges i föregående stycke summeras menar jag 
att det ger underlag för att försiktigt anta att prosodisk framhävning av 
’mig’ främjar (och nedtoning hämmar) bruk av k-varianter på de k-lösa 
varianternas bekostnad, åtminstone för vissa informanter. Vidare gäller 
detta mönster i första hand vid en jämförelse mellan mek och me, medan 
man i ännu högre grad bör gardera slutsatsen då man jämför mek med mej. 
En möjlig tolkning av detta är att framhävning snarast kan främja använd-
ning av någon av de båda längre varianterna på den kortare variantens 
bekostnad. Formen mi slutligen är förstås mycket svårbedömd, men att 
döma av bruket hos den enda informant för vilken formen är belagd finns 
det inget som tyder på att den skulle vara mer typisk för icke-framhävd 
ställning än för framhävd – snarare tvärtom.

Den fonetiska kontexten skiljer sig i någon mån åt för beläggen på 
mek jämfört med beläggen på me(j). Av de 29 mek som inte återfinns finalt i 
en prosodisk fras står 12 omedelbart före en vokal. Motsvarande antal för 
me(j) är 5 (av 18) (3/9 mej, 2/6 me, 0/3 mi). Underlaget för denna jämförelse 
mellan varianterna med respektive utan k är minst sagt bräckligt, men 
man kan i alla fall notera att den skillnad som finns avseende frekvensen 
går i samma riktning som vid analysen av ’jag’ (där underlaget för att 
man ska våga dra en slutsats är något robustare); en antevokalisk kontext 
förefaller alltså kunna vara en gynnsam faktor för en k-realisering av varia-
beln. Värt att notera är även att mek är vanligare än me(j) även i positionen 
omedelbart före en konsonant (17 visavi 13 belägg).
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Även om underlaget för följande jämförelse är ännu torftigare än vid 
jämförelsen mellan en vokal- och en konsonantkontext, visas i tabell 2 för 
fullständighetens skull förekomsten av olika konsonanttyper omedelbart 
efter ’mig’ i samma prosodiska fras.

Tabell 2. Förekomsten av olika konsonanttyper efter mek och me(j) som inte står 
finalt i en prosodisk fras.

Konsonanttyp mek me(j) ToTalT

mej me mi Totalt

Labiala 4 2 – 1 3 7

Koronala 11 3 4 2 9 20

Dorsala 2 – – – – 2

Glottala (h) – 1 – – 1 1

Frikativor (inkl. j) 9 2 3 2 7 16

Klusiler 5 2 1 – 3 8

Nasaler 3 2 – 1 3 6

Likvidor (l, R) – – – – – –

Tonande 8 4 – 1 5 13

Tonlösa 9 2 4 2 8 17

Det förefaller vara svårt att urskilja några mönster i distributionen av 
varianterna. Men man kan i alla fall lägga märke till att ingen specifik 
konsonanttyp verkar påtagligt gynna vare sig mek eller me(j) på den andra 
variantens (eller de andra varianternas) bekostnad. Motsvarigheterna till 
de mönster man kan ana i distributionen av jak och (j)a finns därmed inte 
belagda i informanternas användning av ’mig’.

Härmed övergår jag till att renodlat fokusera de enskilda inspelning-
arna, där den från Levene i utgångsläget är särskilt intressant med sina 21 
belägg på ’mig’: 18 mek och 3 me(j). Det är dock svårt att se några tydliga 
regelbundenheter i variationen. Nämnas kan dock att inget av de tre me(j)-
beläggen vare sig är prosodiskt framhävt eller fungerar syntaktiskt som 
en rektion. Bland brödernas mek-belägg finns däremot åtta rektioner (samt 
två prosodiskt framhävda instanser).

En mycket stark dominans för varianten mek uppvisar som nämnts 
även den ena Otterstad-informanten, med 9 mek och 1 mej. Återigen är det 
dock svårt att skilja ut det avvikande fallets egenskaper från de övrigas. 
Det förekommer hur som helst reflexivt i en verbfras – (ja) sulle sjynda mej 
hem – som är hastigt uttalad. Det finns dock också ett exempel på ett re-
flexivt mek (ja laga mek därifrå) från samma inspelning. Det senare belägget 
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på ’mig’ uppbär emellertid något mer betoning än det förra och ingår i en 
verbfras (och sats) som uttalas betydligt långsammare.

Av framställningen ovan framgår att informanten från Istorp produce-
rar 2 mek, 8 mi, 2 mej och 1 me. Det som kännetecknar mi-beläggen är för 
det första att samtliga är satsfinala. Bland de övriga (5) beläggen finns det 
endast 1 (svåranalyserad) instans (av mek) som jag tolkar som satsfinal. För 
det andra fungerar 6 instanser av mi som en rektion. Inget av beläggen på 
de andra varianterna har denna syntaktiska funktion. Det som särskiljer 
de båda mek-beläggen från samtliga övriga belägg är att de följs av ett ord 
som börjar på en vokal. I det ena fallet är det dock en kort paus mellan mek 
och det följande ordet.

Den sista informant vars ’mig’-användning är värd att granska när-
mare är den från Tun. Han producerar 2 mejk, 6 me och 4 mej. Det mönster 
som det nog kan finnas skäl att lyfta fram är att de båda mejk-instanserna 
1) är prosodiskt framhävda, 2) fungerar som en rektion i varsin preposi-
tionsfras, och 3) står finalt i både varsin sats och varsin prosodisk fras. 
Bland mej-beläggen har två instanser alla de tre nämnda egenskaperna och 
en instans enbart egenskap 1. Bland me-beläggen har fyra instanser både 
egenskap 2 och 3 (medan ingen är prosodiskt framhävd).

Sammanfattningsvis har k-varianten mek en starkare position i min 
korpus än varianten jak har. Men pronomenen ’mig’ och ’jag’ uppvisar 
ändå ganska likartade mönster vad gäller växlingen mellan former med 
respektive utan k: Prosodisk framhävning tycks vara en (i ’mig’-fallet svagt) 
gynnsam faktor för en k-realisering av variabeln. Ytterligare en gynnsam 
faktor är om det ord som följer närmast efter pronomenet i samma proso-
diska fras är vokalinlett. En skillnad mellan ’mig’ och ’jag’ är emellertid att 
det syntaktiska konstruktionsmönstret i det förra fallet inte verkar spela 
någon viktig roll för att förklara distributionen av varianterna med res-
pektive utan k. Vidare kan man i korpusen skönja vissa skillnader mellan 
användningarna av de båda k-lösa formerna me och mej, där den viktigaste 
är att det endast är mej som är belagd i en prosodiskt framhävd ställning. 
Allra sist bör det nämnas att frånsett en sagesperson (från Istorp) uppvisar 
inte någon enskild informant ett påtagligt mer regelbundet mönster i väx-
lingen mellan olika ’mig’-former än vad som gäller för korpusen i stort. 

Variabeln ’dig’
Pronomenet ’dig’ är ännu mycket mer sällsynt än ’mig’ i de analysera-
de dialektintervjuerna. (Samma iakttagelse gör Svahn & Nilsson [2014 s. 
58, not 8] avseende de västgötska dialektintervjuer som de analyserar.)  
Närmare bestämt har jag funnit sju belägg på dek samt två på vardera dej 
och de.14 En starkt bidragande orsak till att det finns så få belägg är att  
 
14 Vad gäller Svahn & Nilssons belägg på ’dig’ så skriver de endast (s. 58, not 8): 

”Personligt pronomen i andra person singular förekommer så få gånger, och däk 
inte alls, att detta inte tas upp till behandling.”
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informanterna i stort sett aldrig talar om intervjuarna och över huvud taget 
ytterst sällan tilltalar dem. De belägg på ’dig’ som ändå finns kommer i 
stället dels från berättelser där andras repliker återges genom direkt anfö-
ring, dels från samtalsepisoder där de båda tvillingbröderna från Levene 
talar till varandra.

Det är inte meningsfullt, och jag tror inte heller möjligt, att urskilja 
några övergripande mönster i variationen. Det enda resultatet som är värt 
att lyfta fram är förmodligen att Levene-informanterna producerar fem 
dek och inget de(j), vilket antyder att varianten med k utgör ”normalfor-
men” av ’dig’ – liksom av ’mig’ (och ’tog’, men inte av ’jag’ och ’sig’) – hos 
dessa båda talare.

Variabeln ’sig’
Det reflexiva pronomenet ’sig’ är inte helt ovanligt i materialet. Jag 
har excerperat 59 belägg på den variant jag väljer att beteckna sek, där  
variationen vad gäller realiseringen av både vokalen och det konsonan-
tiska slutljudet i stort sett avspeglar den som finns för varianten mek (se 
ovan). Det förtjänar härvidlag särskilt att nämnas att båda de belägg som 
finns på formen sejk produceras av den ena informanten från Otterstads 
socken (Otterstad1). Denna socken är belägen på Kållands norra spets, det 
vill säga ganska nära de båda socknar (Sunnersberg och Tun) där jag har 
belagt den motsvarande ’mig’-formen mejk. Samma Otterstadsinformant 
producerar även en instans där jag uppfattar slutljudet som ett tonlöst 
g. Vidare har jag funnit 32 respektive 17 belägg på de k-lösa formerna se 
och sej (båda med konsekvent kort vokal). Nedan hålls de båda senare for-
merna i vissa fall isär, medan jag i andra fall endast upprättar en distink-
tion mellan k-varianter och k-lösa varianter, där de senare då går under 
samlingsbeteckningen se(j).

Vid en övergripande jämförelse mellan förekomsterna av ’sig’ och 
’mig’ kan konstateras för det första att det förra pronomenet är något van-
ligare i materialet (108 mot 75 belägg), för det andra att k-varianten i det 
förra fallet har en marginellt svagare position visavi den k-lösa varianten 
(55 % mot 60 % av det totala antalet belägg på ’sig’ respektive ’mig’). Att 
varianten sik ändå har en någorlunda stark position i dialekterna är noter-
värt med tanke på att i fornsvenska texter försvann den varianten före de 
andra i föreliggande artikel undersökta k-varianterna (se Söderberg 1997 
s. 87). Söderberg menar att detta hänger samman med att ordet i stort sett 
alltid står obetonat (se även nedan) samt har en mer ”urvattnad” betydelse 
än ’jag’, ’mig’, ’dig’ och ’tog’.

En jämförelse av de absoluta och de relativa frekvenserna av k-varian-
ter är även relevant att göra på individnivå i syfte att se om realiseringen 
av variablerna ’mig’ respektive ’sig’ är påtagligt lik- eller olikartad. Resulta-
tet av en sådan jämförelse för de informanter som producerar någorlunda 
många belägg på ’mig’ och/eller ’sig’ redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Förekomsten av mek, me(j), sek och se(j) i några olika inspelningar.

Inspelning   ’mig’    ’sig’

 mek  me(j)
% k- 

varianter         sek     se(j)
% k- 

varianter

Istorp 2 11 15 1 6 14

Larv – 1 0 5 – 100

Levene 18 3 86 23 16 59

Otterstad1 9 1 90 13 12 52

Otterstad2 3 – 100 10 7 59

Tun 7 10 41 – 7 0

Totalt 39 26 60 52 48 52

Genomsnittsandel 55 47

Från tabellen kan vi utläsa att det egentligen bara är i en inspelning (Is-
torp) som den relativa frekvensen k-varianter är likartad för de båda pro-
nomenen; närmare bestämt verkar de båda k-varianterna stå sig lika svagt 
i denna informants språkande. I tre inspelningar (Levene, Otterstad1 och 
Otterstad2) har mek en betydligt starkare ställning än sek sett i relation till 
de k-lösa alternativvarianterna, även om det ringa antalet ’mig’-belägg gör 
jämförelsen vansklig i den sistnämnda inspelningen. Det enda exemplet 
på det motsatta mönstret i korpusen utgörs av informanten från Larv, som 
kan betraktas som en kandidat till att ha idiolekt där k-varianten står sig 
starkare för variabeln ’sig’ än för ’mig’.

Frågan om det kan finnas några specifika syntaktiska konstruktions-
mönster som kan gynna antingen sek eller se(j) på den andra variantens 
bekostnad är inte helt lättbesvarad, eftersom ’sig’ kan förekomma i en stor 
mängd olika satstyper, och det är inte givet vilka kategorier som är rele-
vanta att laborera med. Ett försök ska dock göras, där jag väljer att urskilja 
följande (i korpusen belagda) syntaktiska användningskategorier av ’sig’: 
1) i positionen direkt efter ett (finit eller infinit) verb (de va Hedensjärna såm 
viste sek fö mek; då feck en gå in i skogen å lägga sek åm natta), 2) i positionen 
direkt efter subjektet vid omvänd ordföljd (dä försto di se inte på därinne), 3) 
i positionen omedelbart efter en verbpartikel (han jifte åm se), 4) i konstruk-
tionen [objekt följt av bundet adverbial i form av en prepositionsfras med 
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’sig’ som rektion] (en hade ju ett par gamla strumper på seg), och 5) som rek-
tion i en annan typ av prepositionsfras än som anges i föregående punkt 
(han lå vi Rota på trät me nåra granriskvista över sek). Förekomsten av sek, se 
och sej inom de olika kategorierna redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Distributionen av sek, se och sej i de fem olika satstyper som jag har valt 
att urskilja.

Satstyp    sek             se(j)         ToTalT

  se   sej  Totalt

N % N % N % N % N %

1 31 49 19 30 13 21 32 51 63 100

2 6 55 4 36 1 9 5 45 11 100

3 5 31 9 56 2 13 11 69 16 100

4 11 100 – 0 – 0 – 0 11 100

5 6 86 – 0 1 14 1 14 7 100

Totalt 59 55 32 30 17 16 49 45 108 100

Genomsnittsandel 64 24 11 36 100

Tabellen indikerar att satstyperna 4 och 5 skulle kunna främja användning 
av varianten sek på de k-lösa varianternas bekostnad. Dessa båda satstyper 
har mycket gemensamt: elementet ’sig’ förekommer inte i direkt anslut-
ning till verbkedjan (som i materialet genomgående kommer före), och 
föregås i stället närmast av en obetonad preposition; vidare står prono-
menet alltsomoftast satsfinalt, närmare bestämt i 15 fall av 18 (framgår ej 
av tabellen). Över huvud taget verkar satsfinal position vara en gynnsam 
faktor för en k-realisering av variabeln ’sig’; det finns nämligen ytterligare 
18, och därmed totalt 33, finala sek i korpusen, gentemot 11 finala se(j) (7 sej 
och 4 se). Från tabell 4 kan vidare utläsas att en sats av typ 3, där ’sig’ alltså 
följer direkt efter en verbpartikel, kan tänkas vara en gynnsam syntaktisk 
struktur för en se-realisering av ’sig’. Formen sej, slutligen, har en tämligen 
likartad (låg) relativ frekvens i de fyra satstyper där varianten över huvud 
taget förekommer.

En annan syntaktisk kategoriseringsgrund är att utgå från hur ’sig’ är 
placerat specifikt i förhållande till ett eventuellt förekommande direkt 
objekt. Som påpekas ovan menar Belfrage (1871 s. 50) att positionen ome-
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delbart före ett objekt är den enda där se(j) används i stället för sek (i de 
traditionella västgötska dialekter där en variation mellan formerna finns 
eller har funnits). Precis som Söderberg finner jag dock goda skäl att vara 
skeptisk till att Belfrages beskrivning skulle vara korrekt – låt vara att han 
utgår från (en föreställning om) en äldre språksituation än den som mitt 
och hennes material representerar. I min korpus föregår nämligen 9 se (av 
totalt 32) och 0 sej (av 17) ett direkt objekt, vilket ska jämföras med 11 (av 
54) sek i samma syntaktiska position. Varianten sek är alltså t.o.m. en aning 
frekventare än se(j) i den här diskuterade positionen.

Även prosodin förefaller vara en faktor att beakta i sammanhanget. 
Söderberg (1997) skriver att ’sig’ ännu oftare än de övriga diskuterade or-
den (’jag’, ’mig’, ’dig’ och ’tog’) står obetonat, och undrar till och med om 
det över huvud taget förekommer betonade ’sig’ (s. 87). Jag skulle dock 
hävda att två av mina belägg på ’sig’ – realiserade som sek – är betonade. 
Härutöver analyserar jag ytterligare 16 belägg – 14 på sek och 2 på se – som 
prosodiskt framhävda på annat sätt, företrädesvis genom att ha en tydligt 
utdragen vokal och/eller ingå i ett större prosodiskt segment (omfattande 
två-tre ord) som uttalas långsamt eller med stark volym. Det är alltså be-
tydligt vanligare med på något vis prosodiskt framhävda sek än se(j). Detta 
variationsmönster förvånar inte, utan är helt i linje med motsvarande 
mönster för distributionen av ’jag’ och ’mig’.

Jag har även granskat sambanden mellan syntaktisk och prosodisk 
struktur. Granskningen visar att samtliga prosodiskt framhävda ’sig’ utom 
ett står i en satsfinal position. Vilken, om någon, av de båda parametrarna 
som väger tyngst när distributionen av k-varianter ska förklaras kan därför 
vara vanskligt att avgöra.

Avseende den fonetiska kontexten finns det ett tydligt, och förväntat 
(se Hesselman 1948–53 s. 302 f.), mönster i distributionen av sek och se(j): 
Bland de fall där pronomenet inte återfinns finalt i en prosodisk fras följs 
sek i 22 fall av en vokal och i 10 fall av en konsonant, medan motsvarande 
värden för se är 6 respektive 20 och för sej 4 respektive 9. En vokalkontext 
verkar alltså främja produktion av varianten sek, medan en konsonant-
kontext i minst lika hög grad verkar främja bruk av se(j) (i synnerhet for-
men se).

Även om underlaget återigen är litet redovisas i tabell 5 distributionen 
av sek och se(j) före olika typer av konsonanter.
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Tabell 5. Förekomsten av olika konsonanttyper omedelbart efter ett sek respektive 
se(j) som inte står finalt i en prosodisk fras.

Konsonanttyp sek se(j) ToTalT

se sej Totalt

Labiala 2 9 5 14 16

Koronala 5 8 2 10 15

Dorsala 2 3 1 4 6

Glottala (h) 1 – 1 1 2

Frikativor (inkl. j) 4 7 3 10 14

Klusiler 5 11 5 16 21

Nasaler – 2 1 3 3

Likvidor (l) 1 – – – 1

Tonande 2 7 6 13 15

Tonlösa 8 13 3 16 24

Vi ser att egentligen ingen kontext verkar vara gynnsammare för sek än 
för se(j); däremot är obalansen mellan de båda varianterna olika stor för 
olika konsonanttyper. Vad gäller artikulationsställe verkar en labial kon-
text vara allra gynnsammast för se(j). Detta resultat ligger inte i linje med 
mönstren för vare sig ’jag’ eller ’mig’. Vad gäller artikulationssätt står ing-
en kategori ut lika tydligt. Däremot verkar förekomsten av en grundton 
öka sannolikheten för en k-lös realisering av ’sig’ i ännu högre grad än då 
denna ton saknas.

Variationsmönstren vid realiseringen av ’sig’ har analyserats också på 
individnivå. På det hela taget har jag funnit likartade mönster i 'sig'-bruket 
hos de enskilda informanterna som i materialet i stort. Detta är förstås i 
sig ett notervärt resultat.

Sammanfattningsvis är ’sig’ ett ganska vanligt ord i den egentliga 
korpusen. En knapp majoritet av beläggen utgörs av k-varianter, låt vara 
att den relativa frekvensen är aningen lägre än för den motsvarande k-
varianten av variabeln ’mig’ hos nästan alla informanter som producerar 
tillräckligt många belägg för att en sådan jämförelse ska vara meningsfull. 
Vad gäller syntaxen verkar det tydligaste mönstret vara att sannolikheten 
för en k-realisering ökar om pronomenet står satsfinalt. Två andra faktorer 
som verkar öka sannolikheten för en k-realisering av ’sig’ är prosodisk 
framhävning respektive att det närmast följande ordet i samma prosodis-
ka fras inleds av en vokal.
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Variabeln ’tog’
Distributionen av ’tog’ skiljer sig från samtliga övriga variabler i ett myck-
et väsentligt avseende, nämligen i det att de enskilda informanterna, med 
ett undantag, inte växlar mellan varianterna utan håller sig konsekvent 
till antingen tok eller to(g), där jag låter den senare beteckningen inkludera 
både formen to och den i materialet mycket sällsynta formen tog. Före-
komsten av ’tog’ i den egentliga korpusen framgår av tabell 6.15

Tabell 6. Antalet belägg på tok och to(g) i inspelningarna i den egentliga korpusen.

Inspelning tok to(g)

Levene 26 –

Älvsered 6 –

Istorp 5 –

Hyssna 2 –

Kärråkra 2 –

Hemsjö 1 –

Larv 3 6

Tun – 11

Sunnersberg – 7

Otterstad2 – 7

Otterstad1 – 1

Ryda – –

Totalt 45 32

 
 
 
 
 
 
 

15 Det finns kanske skäl att återigen påminna om att inspelningarna helt utan 
belagda k-varianter inte tas upp här; i annat fall hade ju antalet inspelningar 
med konsekvent to(g) varit betydligt fler.
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Eftersom nästan ingen informant uppvisar en växling mellan tok och to(g), 
kan syntaktiska, fonetiska och prosodiska faktorer förmodas ha ett ytterst 
begränsat förklaringsvärde vad gäller distributionen av de båda varianter-
na i korpusen betraktad som en helhet. Det skulle därför vara direkt miss-
visande att söka mönster i variationen genom att jämföra samtliga belägg   
på tok med samtliga på to(g). Däremot verkar det vara relevant att undersö-
ka om det finns någon faktor som kan tänkas påverka variationsmönstret 
specifikt i Larv-inspelningen, vars informant ju är den enda som uppvisar 
en växling mellan varianterna. Emellertid verkar en sådan granskning ge  
ett negativt resultat: Samtliga 3 tok förekommer i fa-satser, varav 2 har rak 
ordföljd och den resterande omvänd. Vad gäller to(g) (där samtliga belägg 
är realiserade som to) förekommer 4 belägg i fa-satser, varav 3 har rak 
ordföljd, och 2 belägg i subjektslösa som-bisatser. Vidare är 1 (av 3) tok 
men inget (av 6) to betonat. Slutligen kan nämnas att samtliga 9 belägg på 
’tog’ har en konsonant som närmast följande ljud.16 Så vitt jag har kunnat 
avgöra föreligger därmed ingen faktor som verkar kunna gynna den ena 
varianten på bekostnad av den andra i Larv-informantens språkande.

Sammanfattningsvis har jag alltså vad gäller distributionen av ’tog’ i 
korpusen utöver den idiolektala faktorn inte funnit någon parameter som 
har förklaringspotential till variationen mellan varianterna med respek-
tive utan k.

En övergripande bild
I detta avsnitt summeras och diskuteras resultaten som presenteras ovan, 
med fokus på frågan om det verkar föreligga några generella tendenser 
avseende variationen mellan k-varianter och k-lösa varianter av de under-
sökta variablerna. Vad gäller diskussionen av kvantitativa resultat som 
följer närmast nedan begränsar den sig till pronomenen ’jag’, ’mig’, och 
’sig’. Skälet till att ’dig’ inte beaktas är att beläggen är för få för att de ska 
vara meningsfulla att kvantifiera. Verbet ’tog’ lämnas också därhän efter-
som normalmönstret, av de undersökta inspelningarna att döma, är att 
enskilda talare konsekvent håller sig till endera varianten, med respektive 
utan k. Det förtjänar också att upprepas att de resterande beläggen – alltså 
de på ’jag’, ’mig’ och ’sig’ – är kraftigt snedfördelade, i synnerhet i den me-
ningen att en mycket hög andel av dem härrör från Levene-inspelningen. 
En exkludering av nämnda inspelning skulle dock inte ge upphov till ett 
resultat som väsentligt skiljer sig från det som presenteras nedan.

Ett övergripande mönster som framträder i materialet är att prosodisk 
framhävning är en gynnsam faktor för produktion av k-varianterna jak, 
mek och sek. Distributionen av varianterna med respektive utan k redovisas 
i tabell 7.

16 2 d och 1 t för tok och 2 d, 1 t, 1 s, 1 j och 1 tje-ljud för to.
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Tabell 7. Andelarna prosodiskt framhävda instanser av olika varianter av ’jag’, 
’mig’ och ’sig’.

Variabel k-varianter k-lösa varianter

’jag’ 70 % (23/33) 14 % (21/150)

’mig’ 49 % (22/45)

mej = 42 % (5/12)

me = 0 % (0/10)

mi = 62 % (5/8)

Totalandel = 33 % (10/30)

Genomsnittsandel = 35 %

sej = 6 % (2/32)

’sig’ 27 % (16/59) se = 0 % (0/17)

Totalandel = 4 % (2/49)

Genomsnittsandel = 3 %

Totalandel 45 % (61/137) 14 % (33/229)

Genomsnittsandel 49 % 17 %*

* Vid denna beräkning har me(j) och se(j) behandlats som enhetliga kategorier (varianter). Det 

angivna värdet (17 %) är därför baserat på totalandelarna av de nämnda kategorierna (33 % och 

4 %).

Vi ser alltså att den relativa frekvensen prosodiskt framhävda k-varianter 
är betydligt högre än motsvarande frekvens för k-lösa varianter. Skillnaden 
i frekvens är mycket stor för ’jag’ och ’sig’, men inte alls lika stor för ’mig’. 
I det senare fallet går den avgörande skiljelinjen i stället mellan den kon-
sekvent prosodiskt nedtonade varianten me och de tre övriga varianterna 
(där i grova drag hälften av beläggen är prosodiskt framhävda). En sanno-
lik del av förklaringen till det variationsmönster som tabellen visar är att 
k-varianterna jak, mek och sek är längre och artikulatoriskt mer krävande 
än varianterna som har ett vokaliskt slutljud, dvs. ja, me och se. Den frek-
vent förekommande prosodiska framhävningen av mej passar också bra in 
i denna förklaringsmodell i kraft av att den utgör en längre form än me.  
Dock bryts mönstret av dels den korta varianten mi, vilken mycket ofta 
är prosodiskt framhävd, dels den långa varianten sej, vilken ytterst sällan 
är betonad. Den förra varianten är emellertid extra svårbedömd eftersom 
samtliga belägg på den härstammar från en och samma informant.



137

Som nämns i denna artikels inledning opponerar sig Söderberg (1997 
s. 89) mot tidigare dialektupptecknares påstående att k-varianterna nästan 
uteslutande förekommer i starktonig ställning. Min egen empiriska under-
sökning visar att hon har rätt härvidlag, men vad hon samtidigt missar, eller 
åtminstone inte nämner, är att prosodisk framhävning av allt att döma 
ökar sannolikheten för en k-realisering av de aktuella variablerna. En sådan 
beskrivning ligger däremot nära den Hesselman ger (1948–53 s. 302).

Också den fonetiska kontexten förefaller att ha betydelse för sannolik-
heten för att variablerna ska realiseras i form av k-varianter. Mina gransk-
ningar av de fonetiska sambanden sammanfattas i tabell 8.

Tabell 8. Distributionen av k-varianter och k-lösa varianter dels finalt i en prosodisk 
fras, dels icke-finalt i en prosodisk fras omedelbart före antingen en vokal eller en 
konsonant.

Variabel k-varianter k-lösa varianter

finala Icke-finala finala Icke-finala

vokal konso-
nant

Totalt vokal konso-
nant

Totalt

N %* N % N % N % N % N % N % N %

’jag’ 7 21 15 45 11 33 26 79 7 6 35 23 108 72 111 94

’mig’ 16 36 12 27 17 38 29 64 12 40 5 17 13 43 18 60

’sig’ 27 46 22 37 10 17 32 54 10 20 10 20 29 59 39 80

Totalantal 
och -andel

50 36 49 36 38 28 87 64 29 13 50 22 150 66 200 87

Genomsnitts-
andel

34 36 29 66 22 19 58 78

* Eftersom endast en bråkdel av beläggen på (j)a har excerperats är variabeln ’jag’ inte helt 

jämförbar med variablerna ’mig’ och sig’, varför jag har valt att basera samtliga procentande-

lar i tabellen på totalantalet av varje variant och inte av varje variabel. 

Från tabellen kan vi till att börja med utläsa att fördelningen mellan 
de tre fonetiskt bestämda positionerna skiljer sig markant åt mellan k-
varianterna och de k-lösa varianterna. De förra uppträder förhållandevis 
ofta dels i en prosodiskt frasfinal position, dels omedelbart före en vokal.  
(Variabeln ’mig’ utgör här ett undantag, med en förhållandevis hög frek-
vens k-lösa varianter frasfinalt, men man bör observera att det i hög grad 
är en enskild informants rikliga produktion av finala mi som ligger bakom  
detta resultat.) De k-lösa varianterna är å andra sidan relativt frekventa i 
positionen omedelbart före en konsonant.
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Mitt resultat rimmar illa med Söderbergs (1997) slutsats, baserad på 
hennes empiriska undersökning: ”[Undersökningen] ger […] inget stöd för 
tanken att ställning före paus skulle vara speciellt gynnsam för bevaran-
det av [-k]” (s. 91). Endast 11,7 % av hennes k-varianter står i ett satsslut 
eller före en paus (a.st.). (Motsvarande andel i mitt fall är, som framgår av 
tabell 8, 36 %.) Diskrepansen mellan våra resultat torde till viss del kunna 
förklaras av att hon har förlitat sig på transkriptionerna i stället för ljudin-
spelningarna vid sin excerpering. Och vad gäller diskrepansen mellan de 
slutsatser vi drar på grundval av våra respektive resultat skulle ytterligare 
en bidragande faktor kunna vara det faktum att hon över huvud taget inte 
har excerperat k-lösa varianter.

Av tabellen framgår som nämnts även att en vokalkontext ökar sanno-
likheten för en k-realisering av variablerna medan det motsatta gäller i 
samband med en konsonantkontext. Detta resultat ligger tydligt i linje 
med Hesselmans beskrivning av variationen mellan k-varianter och k-lösa 
varianter i västgötskan (1948–53 s. 302 f.). Som jag redan har nämnt me-
nar han att en efterföljande konsonant minskar sannolikheten för en k-
realisering, och då han specifikt diskuterar traditionellt Marksmål hävdar 
han att det där förekommer ett regelbundet mönster med en k-variant före 
en vokal eller paus respektive en k-lös variant före en konsonant. Någon 
sådan kvalitativ skillnad mellan bruket av k-varianter och k-lösa varian-
ter uppvisar ingen informant i mitt material, men om man anlägger ett 
kvantitativt perspektiv och studerar det aggregerade bruket framträder 
däremot som sagt ett ganska tydligt variationsmönster.

Beträffande skillnaden mellan vokal- och konsonantkontexter harmo-
nierar mitt resultat i hög utsträckning även med Söderbergs (1997) be-
skrivning av språkandet: ”Bevarat slutljudande k är […] något vanligare 
i antevokalisk ställning än i antekonsonantisk […].” (s. 91). Det bör dock 
framhållas att i min korpus är den senare ställningen överlag nästan 
dubbelt så vanlig som den förra för de aktuella variablerna (188 visavi 
99 belägg; se tabell 8). Återigen verkar det alltså vara Söderbergs val av 
metod – att hon inte har excerperat även k-lösa varianter – som har gjort 
att hon har missat ett tydligt mönster som förmodligen föreligger också i 
de inspelningar som hon har baserat sin undersökning på; den fonetiska 
kontexten verkar vara inte bara en bidragande utan till och med en viktig 
orsak till att distributionen av k-varianter respektive k-lösa varianter i tra-
ditionell västgötska ser ut som den gör.

Härmed lämnar jag de kvantitativa mönstren i korpusen som helhet, 
och gör i stället ett försök att sammanfatta undersökningen genom att 
utgå från de individuella informanternas variationsmönster. Dessa kan 
sammanfattas enligt tablå 1. Ett streck markerar där att det saknas belägg 
på varianten i fråga. En parentes markerar att det finns endast ett eller 
två belägg. Fetstil markerar att antalet belägg på varianten är ansenligt 
mycket större än på den alternativa variant som också produceras.
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Tablå 1. Förekomsten av k-varianter och k-lösa varianter, samt ’jag’-varianten -ek, 
hos de enskilda informanterna i den egentliga korpusen.

Hemsjö (jak)/( j)a (mek)/– –/– –/– (tok)/–

Hyssna jak/( j)a (mek)/(me(j)) –/– (sek)/– (tok)/–

Istorp –/( j)a/-ek (mek)/me(j) –/dej (sek)/se(j) tok/–

Kärråkra –/(j)a –/– –/– –/(se(j)) (tok)/–

Larv (jak)/( j)a –/(me(j)) –/– sek/– tok/to(g)

Levene jak/( j)a mek/me(j) dek/– sek/se(j) tok/–

Otterstad1 jak/( j)a mek/(me(j)) (dek)/(dej) sek/se(j) –/to(g)

Otterstad2 jak/( j)a mek/– (dek)/– sek/se(j) –/to(g)

Ryda jak/( j)a (mek)/(me(j)) –/– (sek)/– –/–

Sunnersberg (jak) /( j)a (mek)/(me(j)) –/– (sek)/(se(j)) –/to(g)

Tuna –/(j)a mek/me(j) –/dej –/se(j) –/to(g)

Älvsered –/(j)a –/– –/– (sek)/– (tok)/–

Tablån illustrerar väl det faktum att antalet belägg överlag är för få för 
att det ska vara möjligt att ge en tillförlitlig och heltäckande bild av de 
eventuella regelbundna mönster som finns vad gäller distributionen av 
olika varianter i (olika) traditionella västgötska dialekter överlag. Utifrån 
de belägg som trots allt finns är det dessutom minst sagt besvärligt att dra 
några generella slutsatser om den interindividuella variationen. Det före-
faller till exempel inte vara möjligt att urskilja några implikationsmönster 
avseende k-realisering av olika variabler.

Några tentativa slutsatser kan man likväl dra med utgångspunkt i 
informanternas individuella variationsmönster, vilka mer eller mindre 
tydligt illustreras av tablån. Det är till att börja med värt att notera att 
de informanter som har den högsta relativa frekvensen av k-varianter av 
pronomenen är från Levene och Otterstads socknar – där de båda Otter-
stadsinformanterna dessutom uppträder slående likartat i de aspekter av 
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språkandet som tablån ger en inblick i –, det vill säga från den del av norra 
Västergötland som ligger centralt avseende den öst–västliga riktningen. 
Möjligen är detta en tillfällighet, men det skulle också kunna vara så att 
k-varianter har haft en starkare position i de lokala dialekterna i denna 
trakt (längre fram i tiden) än i de flesta andra delarna av Västergötland. 
Ett förhållande som talar mot den senare tolkningen är dock att det även 
finns flera inspelningar från trakten i den totala korpusen med endast få, 
och i något fall inga, k-varianter.

Vidare framgår av tablån även ett par av huvudresultaten av min under-
sökning, vilka här kortfattat upprepas: K-varianterna mek och sek är över-
lag betydligt mer frekventa i materialet än den motsvarande k-varianten 
jak. Jag ställer mig därför helt bakom följande slutsats som dras av Svahn 
& Nilsson (2014 s. 97; se även s. 58 f.): ”Kanske har utjämningsprocessen 
av jak inletts tidigare än för objektsformerna, alternativt gått snabbare.” 
Vad gäller ’tog’ så verkar det som om nästan alla informanter i min totala 
korpus har antingen en konsekvent k-realisering eller en konsekvent k-lös 
realisering av denna variabel.

Samtidigt kan alla de variationsmönster som jag har valt att lyfta fram 
i denna artikel knappast betraktas som annat än preliminära resultat. På 
grundval av en bräcklig empirisk grund har det dock ändå varit möjligt 
att formulera några antaganden rörande växlingen mellan k- och k-lösa 
varianter, antaganden som skulle kunna testas på ett större material, det 
vill säga på fler av de över 500 västgötainspelningar som förvaras i dialekt-
arkivet i Uppsala. Möjligen skulle det även vara fruktbart att i högre grad 
anknyta de resultat jag har presenterat till mönster i annan språklig varia-
tion, t.ex. i växlingen mellan ja och jag, me och mej, de och dej samt se och 
sej i nutida, standardnära svenska, men om just detta finns det så vitt jag 
vet ännu ingen forskning.

Material

Den egentliga korpusen – inspelningar med belagda k-varianter

Hemsjö (inspelningsår:) 1951. S(agesperson): man f. 1875.
Hyssna 1948. S: man f. 1867.
Istorp 1948. S: kvinna f. 1860.
Kärråkra 1956. S: man f. 1874.
Larv 1956. S: man f. 1884.
Levene 1956. S: tvillingbröder f. 1885.
Otterstad1 1956. S: man f. 1889.
Otterstad2 1956. S: man f. 1869.
Ryda 1956. S: man f. 1877.
Sunnersberg 1956. S: man f. 1870.
Tun 1952. S: man f. 1878.
Älvsered 1948. S: kvinna f. 1863.
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Inspelningar utan belagda k-varianter

Hillared1 1948. S: man f. 1875.
Hillared2 1948. S: man f. 1886.
Horred 1948. S: kvinna f. 1872. 
Kinna 1948. S: man f. 1877.
Kvinnestad 1952. S: man f. 1883.
Nödinge 1953. S: man f. 1871.
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Transkriptionsnyckel

jak fetstil pekar ut de undersökta språkliga variablerna

sa °jak° grå skuggning markerar det som särskilt fokuseras i ett 
exempel

r, R ett främre respektive bakre r

/ Markerar en gräns mellan två prosodiska fraser 
(intonationsenheter)

[ Markerar var överlappande tal börjar

(hos den) Enkla parenteser markerar att tolkningen är osäker

(       ) Tom parentes markerar att något sägs som inte kan 
uppfattas eller tolkas

((frågande)) Inom dubbla parenteser återges transkriptörens 
kommentar till eller beskrivning av något i samtalet

dräng Understrykning markerar att stavelsen är tydligt betonad

(0,6) Markerar pauslängd, uttryckt i sekunder med en decimal

(.) Markerar en s.k. mikropaus, högst 0,2 sekunder lång

° ° Markerar svag volym mellan tecknen

+ + Markerar stark volym mellan tecknen

: Markerar tydlig förlängning av ett ljud (markerar däremot 
ej vanlig lång vokal eller konsonant)

> < Markerar snabbt tal mellan tecknen

< > Markerar långsamt tal mellan tecknen

pt Markerar ett smackljud

.h Markerar en tydligt hörbar inandning

h Markerar en tydligt hörbar utandning


