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Forord
Dagen er kommet! Ikke akkurat hva jeg hadde trodd den gangen jeg måtte ha
med mamma på muntlig eksamen i mellomfagstillegget i norrøn grammatikk.
Men nå er avhandlinga et faktum, og nå skal det takkes.

Tusen takk til veilederne mine, Unn Røyneland og Janne Bondi Johan-
nessen. Takk til Unn for stor tillit og faglig støtte gjennom prosessen. Du
ansatte meg – og gjorde meg til sosiolingvist! Takk for at du har delt din fag-
lige innsikt og verden med meg. Takk også for svært omsorgsfull oppfølging i
de siste avgjørende timene før innlevering, der jeg trolig ikke hadde fått i meg
noe særlig annet enn smågodt hvis ikke du hadde servert middag og kommet
med kaffe og bakevarer. Takk til Janne for at du alltid kaster alt du har i
henda når man trenger deg. Det er aldri nei i din munn, for eksempel når
en stakkars stipendiat får omgangssjuke tre timer før innleveringsfristen for
et abstract. Da er det uvurderlig å ha en veileder som rydder unna all jobb,
har en sofa man får ligge syk på, og som ordner de siste formuleringene i
abstractet så det kan sendes. Du ga meg aldri opp selv om korpusstudien jeg
hadde planlagt, plutselig ble reinspikka sosiolingvistikk. Du imponerer med
din tilpasningsevne.

Takk til instituttet for all tilrettelegging og støtte. Takk til alle de bra
folka som jobber der, og særlig til forskningsleder Bente Ailin Svendsen som
kjørte intensiv (livs)veiledning over Hardangervidda – tur-retur. Også takk til
ph.d.-leder Kristian Emil Kristoffersen som alltid er en svært positiv støtte.
Tekstlaboratoriet i sin helhet fortjener en stor takk. Dere har støtta meg,
trodd på meg, og dytta meg fram – særlig stor takk til Kristin Hagen som
er som en mor, og Anders Nøklestad som kan trylle med tall (neste runde er
faktisk på meg). Takk til Ingunn Indrebø Ims. Du ble med på Oslo-testen! I
tillegg har du vært en viktig støtte og en dyktig samarbeidspartner. Takk til
Verónica Pájaro for uvurderlig hjelp med sortering og kategorisering av Oslo-
testen. Takk til Toril Opsahl og Elizabeth Lanza som har rydda timeplanene
sine for å lese og kommentere tekstene mine. Takk til Nina Gram Garmann
som elegant puffa meg over skrivesperra, og har ettersøkt meg når jeg har
uteblitt fra kontoret. Takk til Ingeborg Dalby for supert selskap og fellesskap
i innspurten. Takk til Inger Johanne Sæterbakk som har brukt fritida si til
å lese korrektur for meg.

Aller sist, takk til dere som også er en del av det ordentlige livet mitt. Eira
– fineste jenta i verden, og Are som tross alt setter alt til side og lar verden
kretse rundt meg. Fredrik som er døgnåpen support og bestiller ferietur til
meg. Og helt til slutt – Åshild– (for sarte sjeler, dette blir klissete): Jeg kan
vanskelig uttrykke hvor viktig du er i livet mitt. Du er venninne, psykolog,
veileder og kollokvie-partner – sammen er vi sterke! Tusen TAKK.
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Jeg er så Oslo du kan kalle meg for Nilsen
Rudolf, Lillebjørn, Joachim – velg hvilken.

Martin “Don Martin” Durenkar (Raknerud)
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1 Innledning

1.1 Tema

Utgangspunktet for temaet i denne avhandlinga kan illustreres med sitatet
under:

Ved inngangen til 2000-tallet befant norsk sosiolingvistikk seg i
den noe paradoksale situasjonen at en hadde relativt god oversikt
over og innsikt i de mekanismene som preger talemålsutviklinga
i ulike regioner rundt om i landet, men samtidig begrensa kunn-
skap om hva som foregår i de store byene som nærmest blir pos-
tulerte som de betydeligste lingvistiske impuls- og normsentrene.
(Mæhlum og Røyneland 2011, s. 79)

Oslo ble en såkalt “primate city” på slutten av 1800-tallet, det vil si en by
som i stor grad dominerer sitt land (Mæhlum og Røyneland 2011, s. 71, etter
Helle mfl. 2006). På tross av at Oslos sentrale rolle i språkutviklinga i Norge
stadig tematiseres i forskninga, har ikke den interne språkutviklinga i byen
vært gjenstand for den samme oppmerksomheten. “Oslo er en film – ikke et
foto” skriver Bråthen mfl. (2007, s. 36), og mener at det er vanskelig å be-
skrive Oslo som et øyeblikksbilde. De stadige komplekse endringsprosessene
i byen kan være én av årsakene til den manglende innsikten i den interne
språksituasjonen. Det er vanskelig å fastslå noe om språksituasjonen i Oslo
som har gyldighet også i timene og dagene etter at det er skrevet ned. Kom-
pleksiteten som preger byen, er også reflektert i talespråket. Det å framstille
oslomålet på en helhetlig og adekvat måte, er vanskelig. Det er derfor med en
viss ærefrykt jeg har begitt meg ut på denne veien. Da jeg starta med dette
prosjektet høsten 2009, var målet å gjøre en strukturell sammenlikning av
materialet samla inn i Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) på 1970-tallet,
og Norsk Talespråkskorpus – Oslodelen (NoTa) på 2000-tallet. Jeg fant dette
vanskelig fordi jeg mangla en oversikt over språksituasjonen som gjorde meg
i stand til å forstå hva det egentlig var jeg sammenlikna i disse to korpusene.
En direkte sammelikning av dem var som å sammenlikne epler og pærer.
Korpusene framsto som så ulike størrelser at jeg var usikker på hvordan et
sånt resultat kunne tolkes. Derfor gikk jeg i gang med å prøve å få en oversikt
over språksituasjonen i Oslo, og denne avhandlinga er resultatet av dette.

Avhandlinga vil fokusere på språksituasjonen i Oslo, og ikke språksystemet
(jf. Nilsson 2009). Den vil beskrive språksituasjonen i byen i dag, og historis-
ke forutsetninger for den, men ikke språksystemet strukturelt, og heller ikke
hvordan det har endra seg fra ett tidspunkt til et annet. Jeg har valgt å kalle
dagens talemål i Oslo for oslomål. Forskningshistorisk har denne termen vært
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forbeholdt den delen av oslomål som har sitt opphav i norske dialekter (se for
eksempel Papazian og Helleland 2005, s. 92), som også har blitt kalt bymål
(Larsen 1907) og folkemål (Wiggen 1990). Oslomål er i denne sammenhengen
ment å dekke talemålet i byen, både den delen av det som har dansk opphav,
og den som har opphav fra norske dialekter (se forøvrig avsnitt 1.5).

Forskning på talemål i byene har ikke hatt særlig høy status i Norge, i lik-
het med store deler av Europa. På 1800- og langt utover på 1900-tallet hadde
dialektologien en framtredende plass i det norske nasjonsbygginsprosjektet,
og i denne sammenhengen ble talemålet i byene betrakta som sekundært
og uinteressant, besudla av dansk skrift og annen innflytelse (Mæhlum og
Røyneland 2011, s. 72). Forskningshistorisk har altså bymål mildt sagt blitt
stemoderlig behandla, og ikke blitt ansett som verdig for forskning. Bymål
har ikke nytt den samme statusen som de rurale dialektene i Norge, og har
også ligget på bunnen i prestisjehierarkiet i Oslo. Men heller ikke talemålet
til høyere samfunnslag i Oslo har vært gjenstand for mye oppmerksomhet
fra forskere, på tross av høy sosial prestisje. I det hele tatt har talemålet i
Oslo blitt “liggende å vake i et forskningsmessig ingenmannsland – mellom
skriftspråket som ikke var norsk, og det som ble ansett som de “fullkomne”
dialektene” (sst., s. 72).

Et unntak fra dette er Amund B. Larsens studie av Oslo bymål fra 1907
(Larsen 1907). Studien til Larsen er en strukturell framstilling av bymålet,
basert på informanter fra en straffanstalt i Kristiania. Larsen var utypisk
for sin tid ved at han også var interessert i variasjon, endring og sosiale
forskjeller ved språkbruk, i tillegg til at han faktisk vurderte bymålet som
en egen språklig varietet, noe som var uvanlig i hans samtid (Mæhlum og
Røyneland 2011, s. 75). Han er derfor av flere kalt vår første sosiolingvist
(Trudgill 1986, Wiggen 1995). Skillet mellom dialektologi og sosiolingvistikk
har nettopp vært et skille mellom å forske på rurale og urbane varieteter,
men på tross av Larsens tidlige sosiolingvistiske fokus har altså den rurale
dialektologien hatt den mest framtredende posisjonen i norsk språkvitenskap
(Mæhlum og Røyneland 2011, s. 77).

Således representerer også TAUS et unntak fra denne tradisjonen ved å
gjennomføre en omfattende undersøkelse av språket i Oslo. TAUS ble samla
inn i regi av Universitetet i Oslo, og dette prosjektet plasserte de to utvik-
lingslinjene av oslomålet geografisk på henholdsvis øst- og vestkanten. På
2000-tallet ble NoTa-materialet samla inn, et større talemålsmateriale fra
Oslo, denne gangen i regi av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. I
NoTa er Oslo-regionen nedslagsfelt. I prosjektet Utviklingsprosesser i urba-
ne språkmiljø (UPUS) på 2000-tallet ble praksisformer og språklige utvik-
lingstendenser i senmoderne norske byer undersøkt, og særlig en av de mest
markante sidene ved senmoderniteten, nemlig innvandring. Fokus er flytta
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fra en geografisk akse og over på en etnisitetsakse (sst., s. 79).
I dette arbeidet har jeg flytta fokus tilbake på geografi. Språk og geografi

er nært knytta sammen, men i motsetning til for eksempel (Hanssen 2010,
s. 141), mener jeg at det ikke er mest riktig å gå ut fra at Oslo har to stedegne
varieteter i dag. Jeg vil hevde at forholdet mellom språk og geografi har fått
et nytt innhold i Oslo nyere tid. Mens stedet man var født på tidligere spilte
en avgjørende rolle for hvordan man snakka, mener jeg livsstilsvalg er mer
avgjørende for språklig tilhørighet i dag. Geografi er på ingen måte blitt
uvesentlig, men det er blitt vesentlig på en annen måte enn før, noe som
igjen er vesentlig for å forstå dagens talemålssituasjon i Oslo.

Dette arbeidet består av tre artikler i tillegg til denne kappa. For å vise
aktualiteten av sted, har jeg gjort en komparativ undersøkelse av lingvistiske
landskap (også kalt LL) øst og vest i byen, og det er dét den første artik-
kelen (i del II) handler om. I den undersøker jeg hvordan stedsegenskaper
og sosiale prosesser uttrykkes i byrommet, og studien danner grunnlaget for
argumentasjonen om hvordan sted danner en fysisk kontekstuell ramme for
språkbruk og språkvalg. Mens fødested, geografisk og sosialt, tilsynelaten-
de var avgjørende for hvilken varietet av oslomål man snakka tidligere, vil
jeg argumentere for at bruken av trekk fra enten øst- eller vestvarieteten
henger tettere sammen med livsstilsvalg i dag. Oppfatning av sted henger
sammen med livsstils- og språkvalg, og det underbygger jeg blant annet med
å argumentere for at utviklingsprosessene i talespråket henger tett sammen
med demografiske og fysiske endringer i byen. Jeg argumenterer for at øst-
og vestkanten i Oslo historisk har vært en kontekstualiserende fysisk ramme
for oslomålet, og at egenskaper ved Oslos fysiske øst- og vestkant dermed
har fått en symbolsk tilknytning til den språklige øst-vest-dikotomien i byen.
LL-analysen gjøres i lys av globaliseringsteori, der det lingvistiske landskapet
på Majorstua i vest tolkes som frakopla (etter Giddens 1990) lokalmiljøet,
mens det lingvistiske landskapet på Grünerløkka i øst tolkes som et uttrykk
for tilbakekopling (se for eksempel Eriksen 2008).

Den neste artikkelen (i del III) er en analyse av talemålssituasjonen i Oslo,
diakront og synkront. Den tar utgangspunkt i Auer (2005) for å framstille
utviklinga i talemålet i Oslo diakront, der oslomålet analyseres fra å være to
varieteter fra 1600-tallet, mot å bli én varietet i dag. Denne utviklinga tol-
kes som en konvergeringsprosess, men med et advergeringsresultat (se Auer
1988, Røyneland 2005), der særlig det som siden 1970-tallet ble kalt østvarie-
ten ikke lenger ser ut til å være en sentral del av oslomålet. Jeg argumenterer
for at frakopling og tilbakekopling også er sentrale termer for å forstå dagens
talemålsituasjon i Oslo, der oslomålet kan ses som én talemålsvarietet fra-
kopla øst-vest-dikotomien, men med mulighet for å bruke språklige trekk for
å indeksere en øst- eller vesttilhørighet (etter for eksempel Johnstone 2010,
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Silverstein 2003) – trekkene kan altså brukes som tilbakekoplende elementer
(se også Mæhlum 2009).

På tross av at TAUS og NoTa utgjør omfattende mengder data, har det
vært en betydelig utfordring i dette arbeidet å avgjøre deres representativitet
for språksituasjonen i Oslo. Denne utfordringa er velkjent i språkendringsstu-
dier (se for eksempel Gregersen, Nielsen og Thøgersen 2009, Nilsson 2009),
og vil bli diskutert gjennom hele avhandlinga. Som et forsøk på å løse den-
ne utfordringa har Ingunn Indrebø Ims og jeg samla inn et stort materiale
med egenrapportert språkbruk og evalueringer av variasjon i Oslo. Gjennom
Oslo-testen (OT), en elektronisk spørreundersøkelse på aftenposten.no, har i
gjennomsnitt 12 prosent av befolkninga mellom 13 og 59 år i Oslo svart på
spørsmål om egen språkbruk, og om hvordan de evaluerer ulike språklige vari-
abler knytta til øst-vest-dikotomien i byen. Deres oppfatninger av situasjonen
viste seg å være et nyttig supplement til talespråkskorpusene. Respondentene
i OT la også igjen informasjon om bosted, så materialet kan knyttes til ulike
bydeler i Oslo, noe som blant annet bidrar til å nyansere Oslos øst-vest-akse.
I den siste artikkelen (i del IV) diskuteres metodologiske utfordringer ved
å bruke nettet som innsamlingsmedium for språkdata. Denne artikkelen er
skrevet sammen med Ingunn Indrebø Ims. Med denne avhandlinga håper jeg
framtidige studier av oslomål vil finne en fortolkningsramme som også kan
fungere som grunnlag for studier av mer strukturelle sider av oslomålet.

Avhandlinga er lagt opp på den måten at det nå følger en innledning
om Oslo i avsnitt 1.2, før datamaterialet i avsnitt 1.3, forskningsspørsmål i
avsnitt 1.4 og en terminologisk klargjøring i avsnitt 1.5. Deretter presenteres
et sammendrag av hver artikkel i 2, før tidligere forskning blir presentert i
avsnitt 3. I 4 blir det en redegjørelse for de mest sentrale teoretiske begrepene
som brukes, og etter det følger det en diskusjon av metodologiske valg som
er tatt av Amund B. Larsen (Larsen 1907), i TAUS og i NoTa, for deretter
å vise noe av grunnlaget for å gjennomføre OT i avsnitt 5. Til slutt i kappa
kommer det en sammenfatning av hele arbeidet i avsnitt 6 og implikasjoner
for videre forskning i avsnitt 7. Før artiklene kommer et engelsk sammendrag
i avsnitt 8. Deretter følger de tre artiklene i den rekkefølgen de er presentert
her, med analysen av lingvistiske landskap først i del II. Denne artikkelen
er skrevet på engelsk siden den er i ferd med å publiseres i serien Language
Competence and Awareness in Europe. I del III kommer en artikkel på norsk
om Oslos sosiolingvistiske utvikling, og i del IV kommer en metodologisk
diskusjon av OT som også er skrevet på norsk. Til slutt kommer et norsk
sammendrag i del V.
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1.2 Oslo

Oslo er Norges hovedstad og landets største by. Per 1. januar 2012 hadde
Oslo 613 2851 innbyggere. Oslo-området strekker seg imidlertid lengre enn
bare Oslo kommune, og Oslo og nabokommunen Akershus hadde til sammen
1 169 539 innbyggere per 1. januar 2012.2 Dette utgjør omtrent 23 prosent av
hele Norges befolkning.3 Byen fikk navnet Oslo i 1924 (Wetås 2000, se også
Kjeldstadli 2000 [1994], s. 27). På den tida strakte Oslo seg kun utover de
områdene som i dag ligger innafor Ring 2, i tillegg til områdene Bjølsen, Sa-
gene, Sandaker og Torshov (Kjeldstadli 2000 [1994], s. 17). Områdene utafor
Ring 2 het Aker fram til 1948 da Oslo og Aker ble forent til én kommune
(sst., s. 472). Oslos deling mellom øst- og vestkanten vil være et sentralt tema
her. Byen har lenge vært delt både geografisk, etter partitilhørighet og sosial
klasse (sst., s. 479).

Den historiske bakgrunnen for denne delinga er i hovedsak den industrielle
revolusjonen på 1800-1900-tallet. Fabrikker i Oslo etablerte seg nær Akerselva
for å utnytte kraftressursene fra elva, og arbeiderne bosatte seg i nærheten
av arbeidsplassene rundt elva og østover, mens det bodde det som kan kalles
høyere samfunnslag i vest. Det var en deling mellom to verdener, selv om
noen arbeidsfolk bodde i vest og noen fra middelklassen i øst (sst., s. 130).
Dette bosettingsmønsteret førte til en sosial deling av byen som fremdeles
eksisterer. Byen preges fortsatt av at befolkningen i de vestlige bydelene
har gjennomsnittlig høyere nivå på utdanning, inntekt, bolig og helse, og
forskjellene mellom øst og vest forsterkes ytterligere av at ytre vest har en
svært liten andel innvandrerbefolkning (Bråthen mfl. 2007, s. 8).

Delinga mellom øst og vest kommer også til uttrykk i den offentlige dis-
kursen, og både høyre- og venstresida av norsk presse (for eksempel Aften-
posten og Dagsavisen) har jevnlig oppslag der dette tematiseres.4 Også riks-
kringkasteren NRK er opptatt av øst-vest-skillet, og på sine nettsider har
de en omfattende grafisk framstilling av Oslos levekårsforskjeller.5 I tillegg
er øst-vest-delinga et tema i (lokal)politiske diskusjoner, og også et politisk
stridstema. Mudassar Kapur som er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo

1www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/
(11. september 2012)

2www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2012-09-06-02.html (11. september 2012).
3Beregna på hele Norges befolkning per 1. juli 2012 som var på 5 017 500 personer

ifølge www.ssb.no/befolkning/ (11. september 2012).
4For eksempler, se: www.osloby.no/nyheter/Inntektsforskjellene-oker-mellom-vest-

og-ost-6681649.html, dittoslo.no/nyheter/ingen-bedring-for-den-delte-byen-1.6191302,
og dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread143516/#-
post_143516 (11. september 2012).

5http://www.nrk.no/multimedia/1.7996183 (11. september 2012).
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beskylder Arbeiderpartiet for å være for unyanserte i sitt syn på byen, og
skriver at “Oslo er ikke en delt by”.6 Dette illustrerer at synet på Oslo som
todelt også reflekteres i politisk syn.

Byens fysiske utforming er også en faktor i dette bildet. Bygningsmassen,
eller hva slags bomuligheter som fins i byen, har betydning for demografien i
Oslo. Boligstrukturen i byen er grunnleggende for å forklare den geografiske
fordelinga av befolkninga med ulike sosiale kjennetegn, ifølge Bråthen mfl.
(2007, s. 64).

På tross av at Oslos identitet virker uløselig knytta til øst-vest-problema-
tikken, kan dette bildet nyanseres betraktelig. Oslos sosiale øst- og vestkant
overlapper ikke fullstendig med den geografiske øst- og vestkanten. Øst og
vest for elva har blitt et begrep, men industrien var lokalisert på begge sider av
Akerselva, så den reelle grensa mellom øst og vest, gikk lengre vest. I dag blir
Uelands gate gjerne brukt som referanselinje mellom øst og vest, men Uelands
gate ender i et av Oslos aller mest velstående boligstrøk. Vålerenga i øst var et
klassisk arbeiderstrøk, men er i dag et populært boområde for middelklassen.
Ullevål hageby ble bygd som arbeiderboliger, men ble geografisk og sosialt
vest, Lille Tøyen hageby ligger i øst, men kan trolig kalles sosialt vest. På
Majorstua var Balkebyen arbeiderboliger, men er i dag et svært attraktivt
område på vestkanten. På kartet på neste side er de bydelene som regnes
som vestlige farga blå, mens de østlige bydelene er røde (se for eksempel sst.,
s. 212). Den blå flekken i geografisk øst er Nordstrand, som sosioøkonomisk
regnes som en vestlig bydel:

6www.vg.no/vgpluss/article/2C0mXdIe (11. september 2012).

8



Figur 1: Oslo med bydelsnavn.
(Kartgrunnlag: www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostlandssendingen/2812734.html
(30. oktober 2012)).

Øst-vest-tematikken er altså sentral, men også til tider relativt abstrakt i
Oslo, og koplinga mellom øst- og vestkanten og talemålet i byen, gjør dette
bildet enda mer komplekst, noe jeg vil illustrere ytterligere med utgangs-
punkt i én av informantene fra NoTa-materialet: Informant 125 er 52 år på
tidspunktet for opptaket på begynnelsen av 2000-tallet. Han er født på Ila
som ligger midt i byen, på begge sider av Uelands gate som altså nevnes
som en mulig grense mellom øst- og vestkanten. Uelands gate går nord–sør
gjennom Ila, så Ila ligger altså både øst og vest for denne gata. Ila tilhører
St. Hanshaugen bydel, som regnes som en vestlig bydel. Informant 125 flytta
til Østensjø (i ytre øst) i tenåra, men flytta tilbake til Ila som voksen, og
har bodd lengst på Ila, og regnes derfor i NoTa-materialet som en informant
fra vest. 125 er én av informantene i dette materialet som kan se ut til å
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ha et østsystem, og ikke bare enkelte østtrekk. Han er altså et bevis på at
østvarieteten fremdeles blir brukt i Oslo, selv om jeg hevder i dette arbeidet
at dens stilling etter hvert er blitt marginal. Paradoksalt nok tilhører han
ikke de østlige informantene i korpuset, så han bidrar ikke til å trekke opp
andelen østtrekk i materialet fra øst, men altså i materialet fra vest.

Denne situasjonen illustrerer noe av bakgrunnen for at jeg i dette arbeidet
har valgt å kategorisere informantene etter hvor de er bosatt på opptakstids-
punktet, og ikke utfra hvor de er født eller har bodd lengst. Siden informant
125 også er bosatt i vest på opptakstidspunktet, har ikke dette valget noen
innvirkning på hvordan informant 125 blir kategorisert i øst-vest-landskapet.
Likevel mener jeg det er et bedre metodologisk valg å kategorisere informan-
tene etter bosted på opptakstidspunktet fordi jeg altså mener at øst- eller
vesttilhørighet i dag handler mer om livsstilsvalg enn opprinnelse.

1.3 Datamaterialet

I dette arbeidet har jeg brukt flere ulike typer data, to talespråkskorpus fra
Oslo, Oslo-testen og bilder av de lingvistsiske landskapene på Majorstua og
Grünerløkka. Datasettene vil presenteres kort under:

1.3.1 Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS)

Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) ble gjennomført på 1970-tallet og må-
let med prosjektet var å undersøke lydforhold, bøying og syntaks i oslomå-
let med henblikk på sosial variasjon (Hanssen, Hoel mfl. 1978, s. 1). Ma-
terialet er basert på intervjuer med folk fra Vålerenga/Kampen og Major-
stua/Uranienborg i Oslo. Informantene var i alderen 15-17 og 34-75 år. Ma-
terialet utgjør ca. 24 timer opptak, og er på ca. 246 000 ord. I 2006 - 2007 ble
TAUS-lydbånda digitalisert, og alle intervjuene er transkribert ortografisk og
tilgjengeliggjort i et søkbart korpus.7

1.3.2 Norsk Talespråkskorpus – Oslodelen (NoTa)

Materialet i Norsk Talespråkskorpus – Oslodelen (NoTa) er samla inn av
Tekstlaboratoriet på begynnelsen av 2000-tallet, og består av opptak av in-
tervjuer og samtaler med 166 informanter fra Oslo-området som er samla
i et søkbart korpus. NoTa består av drøyt 900 000 ord som er ortografisk
transkribert og morfologisk tagga.8

7www.tekstlab.uio.no/nota/taus/index.html, og www.tekstlab.uio.no/nota/taus/-
index.html (5. november 2012).

8www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (5. november 2012).
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1.3.3 Oslo-testen (OT)

Oslo-testen (OT) var en elektronisk spørreundersøkelse som i løpet av 2 må-
neder våren 2010 samla inn til sammen omtrent 115 000 svar fra hele landet.
Av disse rapporterte omtrent 50 000 at de bodde i Oslo. I OT ble respon-
dentene presentert for 22 språklige variabler fra oslomålet med mulighet for
variasjon. Respondentene skulle rapportere hvilken variant de mente de selv
brukte, i tillegg til å vurdere alle variantene på en femtrinnsskala. Respon-
dentene ble også bedt om å svare på hva de kalte måten de selv snakker på,
om de brukte andre språk enn norsk til daglig, og eventuelt hvilke språk dette
var.

1.3.4 Lingvistiske landskap på Grünerløkka og Majorstua

Det siste materialet jeg bruker i dette arbeidet, er en samling bilder av bu-
tikkfasader på Majorstua og Grünerløkka. I de mest folkerike handlegatene
i disse områdene har jeg dokumentert alle butikkfasadene i et avgrensa om-
råde for å sammenlikne dem. Jeg tok bilder av fasadene og eventuelle skilt
som var plassert på utsiden. Analysen tar utgangspunkt i språkvalg i butikk-
navnet, og inkluderer 151 navn på Grünerløkka og 199 navn på Majorstua.
I tillegg til bildene og navnene er analysen av de lingvistiske landskapene
også basert på samtaler med forskjellige butikkeiere og -medarbeidere. Det
er samtaler jeg har hatt selv, men også samtaler som ble tatt opp av og med
Randi Lillealtern i NRK i forbindelse med en reportasje om prosjektet mitt.
Hun intervjua flere av de ansatte i butikkene på Grünerløkka om navnevalg
og stedstilpasning.

1.4 Forskningsspørsmål

I dette prosjektet har jeg altså forsøkt å kartlegge språksituasjonen i Oslo i
dag. Utgangspunktet for analysene var at språksituasjonen i Oslo framstilles
som polarisert mellom øst og vest (se for eksempel Hanssen 2010, s. 141,
Papazian og Helleland 2005). Jeg er selv født og oppvokst i Oslo-området,
og klar over at oslomålet historisk har to ulike opphav, men jeg opplevde
ikke situasjonen som så todelt som den ofte framstilles. Min opplevelse av
situasjonen har vært at de fleste snakker en mellomvariant mellom øst- og
vestkantmålet, en varietet som tilsynelatende er svært utbredt på østlandet,
men som ikke omtales i læreverkene om språksituasjonen i Norge. Dessuten
hadde jeg en oppfatning om at indekserende bruk av øst- eller vesttrekk
hang sammen med livsstilsvalg forøvrig. Hvor man flytter, jobber og hvilken
omgangskrets man har, later til å være mer avgjørende for språkvalg enn det
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fødested og oppvekststed er. Selv om vestkanten har hatt høyest prestisje i
et historisk perspektiv, har østkanten i dag en svært annerledes status enn
tidligere. Mens den før var forbundet med arbeiderklassen og kummerlige
boforhold (se for eksempel Sæter og Ruud 2004), framstår den i dag som
moderne og attraktiv, og den er også sterkt prega av innvandring. Dette er
utgangspunktet for forskningsspørsmålene som lyder som følger:

1. Har Oslo i dag en talemålssituasjon der beboere i øst snakker
én varietet og de i vest en annen?

På 1970-tallet viste TAUS at talemålssituasjonen i Oslo var todelt.
Mens situasjonen noe forenkla kan beskrives som at beboerne på øst-
kanten snakka én varietet, snakka beboerne på vestkanten en annen.
Larsen (1907), og flere forskere etter han, har antyda at de to utvik-
lingslinjene i oslomålet ser ut til å konvergere. Dette spørsmålet er
sentralt i artikkelen om Oslos sosiolingvistiske utvikling (del III). Der
blir språkutviklinga i Oslo fra 1500-tallet og fram til i dag analysert,
og jeg argumenterer for at språksituasjonen i byen går mot at flere og
flere talere bruker én felles varietet som er mer løsrevet fra øst-vest-
dikotomien enn tidligere, men at flere språklige variabler i oslomålet
kan brukes til å indeksere en øst- eller vesttilhørighet.

2. Er bruk av trekk som tradisjonelt er assosiert med enten øst
eller vest i dag et uttrykk for livsstilsvalg mer enn oppvekst-
sted?

Det er forskjell på å bruke enkelte trekk assosiert med øst, for eksem-
pel “a-endelser”, og det å snakke en østvarietet som system. Jeg vil
undersøke hvordan den språklige variasjonen i Oslo er forbundet med
sted, og om den kan være indekserende for livsstilsvalg og stedstilhø-
righet. I artikkelen om Oslos sosiolingvistiske utvikling (del III) blir
dette diskutert i lys av selvrapporterte data fra OT. Et sted er knytta
til skikker, tro og verdier, og sosiale praksisformer assosieres med et
spesielt geografisk område (se for eksempel Lefebvre 1991, Johnstone
2010, Giddens 1990). Artikkelen om lingvistiske landskap i Oslo (del
II) diskuterer hvordan sosiokulturelle prosesser reflekteres i byrommet
og således hvordan byrommet kan sies å være en fysisk ramme for so-
siale praksisformer, og dermed et sentralt element for livsstilsvalg og
stedstilhørighet.

3. Har Oslos (indre) østkant fått en ny sosial betydning i dag
sammenlikna med 1970-tallet? Og hva slags betydning har det
i en eventuell nivelleringsprosess i oslomålet?
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Østkanten har gjennomgått store endringer siden 1970-tallet da TAUS
ble gjennomført, og det er nærliggende å tenke seg at disse endringene
må ha betydning for det sosiale innholdet til østkanten som sted i dag.
Flere forskere har påpekt at a-endelser ser ut til å være på frammarsj i
oslomålet (Western 1977, Papazian 1987, Jahnsen 2001, 2002, Opsahl
og Røyneland 2009) og hvis dette er tilfellet, er det grunn til å forvente
at endringene i østkantens status har noe å si for dette. Østkantens nye
betydning er sentralt både i artikkelen om lingvistiske landskap i Oslo
(del II) og i artikkelen om Oslos sosiolingvistiske utvikling (del III).

4. Er distribusjonen av de ulike variantene i NoTa lik distribu-
sjonen av de samme variantene i Oslo-testen?

Dette siste spørsmålet er litt på siden av oslomål-tematikken. Metodo-
logiske utfordringer ved å kartlegge talemålssituasjonen i Oslo er likevel
et gjennomgående tema i dette arbeidet. Det har vært utfordrende å
bestemme hva slags data som er nødvendig for å kunne si noe om situa-
sjonen (se avsnitt 5), men det har også vært utfordrende å gjennomføre
et prosjekt som OT, og dessuten vite hvordan dataene i OT kan tolkes.
Siden vi har tilgang til et samtidig talespråkskorpus fra Oslo (NoTa),
hadde vi muligheten til å undersøke hvordan selvrapportert tale vil-
le samsvare med faktiske opptak. Dette blir diskutert i artikkelen om
metodologiske utfordringer med OT (del IV).

1.5 Terminologi

Det er nødvendig å definere noe begreper som er sentrale i dette arbeidet
før jeg går videre. I artikkelen om talemålssituasjonen i Oslo (i del III),
bruker jeg Auer (2005), som teoretisk utgangspunkt for analysen. Jeg bruker
derfor standard- og dialekttermen sånn den defineres der: Auers definisjon
av standard er en varitetet som følger en norm eller kodeks (men standarden
er ikke normen i seg selv), og som:

a) talere av flere variteter ("vernaculars") orienterer seg mot (selv om ikke
alle nødvendigvis behersker den)

b) ses på som en høy-varitetet (H-varietet), og blir brukt i skrift

c) blir brukt til en eller annen form for kodifisering

Auer påpeker også at en standard er mer enn et fellesspråk – som kun ville
vært kriterium (a), og det er mer enn et H-språk – som kun er kriterium (b).
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Oslomålets stilling som en eventuell standardvarietet er sentral i dette ar-
beidet. Det at i hvert fall deler av oslomålet kan gå inn i Auers standarddefi-
nisjon, er selve forutsetninga for at dette rammeverket kan brukes til å forstå
utviklinga i oslomålet diakront. Historisk tolker jeg den delen av oslomålet
som historisk sett er knytta til dansk skriftspråk inn i denne definisjonen.
Denne varieteten vil bli referert til som både standard og vestvarieteten i
artikkelen, på tross av at denne varietetens kopling til vestkanten i Oslo ble
etablert senere enn startpunktet for analysen i del III.

I Auers terminologi brukes dialektbegrepet kun relasjonelt. Det betyr at
uten en standard, kan det ikke finnes en dialekt. Dialekttermen referer også
til geografisk variasjon innen et språk, og kan favne både regionale og urbane
variteter med en større geografisk rekkevidde. I denne sammenhengen vil det
altså ikke eksistere en standarddialekt, kun en standardvarietet (Auer 2005,
s. 7-8).

Den varieteten av oslomålet som har sitt opphav i de norske dialektene
som fantes på østlandsområdet før standarden kom dit, tolkes som dialekten
i den diakrone artikkelen om oslomål. Denne varieteten vil også bli referert
til som østvarieteten, selv om også denne varietetens kopling til Oslos østkant
kom til senere enn startpunktet for analysen i del III.

I den synkrone delen argumenterer jeg for at bruk av trekk fra vestkanten
i dag, også kan tolkes som en form for dialektbruk. Artikkelen argumenterer
for at standarden i vår samtid har fått et nytt innhold, et innhold som ikke
lenger er like tett knytta til øst-vest-dikotomien. I denne sammenhengen blir
det å bruke trekk for å indeksere både øst eller vest, en form for dialektbruk.

2 Artiklene

2.1 Linguistic Landscapes in Oslo:
A Comparative Study of Sense of Place

Denne artikkelen presenterer en komparativ analyse av hvordan det som på
engelsk kalles sense of place uttrykkes gjennom butikkskilt i to bydeler i
Oslo, nemlig Majorstua, som ligger i indre vest, og Grünerløkka, som ligger i
indre øst. Sense of place kan forstås som hvordan et sted uttrykker en slags
stemning eller personlighet, der denne personligheten er et produkt eller en
konsekvens av sosiale relasjoner som utspiller seg der (Jaworski og Yeung
2010, s. 155, Lefebvre 1991). Dette kan også forstås som den lokale sosiale
kulturen, en kultur som reguleres av stedsspesifikke normer og regler som
skapes gjennom sosial samhandling (Shohamy og Gorter 2009, s. 3). Ifølge
Jaworski og Yeung (2010, s. 155) blir personligheten til et sted forma av
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menneskelig aktivitet i den materielle verden, og språklige uttrykk på skilt
er et svært synlig og tilstedeværende uttrykk for denne aktiviteten. Ved å
sammenlikne personligheten til Majorstua og Grünerløkka i denne artikkelen,
og kontrastere de sosiokulturelle uttrykkene i disse bydelene mot hverandre,
tydeliggjøres forskjeller mellom dem. Mens det lingvistiske landskapet på
Majorstua framstår som en del av en abstrakt global kultur, framstår det på
Grünerløkka som deltakende i den stedsspesifikke lokale kulturen.

Det lingvistiske landskapet på Majorstua preges av skilter som uttryk-
ker en global, og ikke en lokal, tilhørighet. I globaliseringsteori kalles dette
frakopling, en term som er ment å beskrive det stadig mer abstrakte ved
kommunikasjon, samhandling og ting som preger vår livsverden (se avsnitt
4). Opprinnelsen til disse blir utydelig samtidig med at de virker over stadig
større områder (Eriksen 2008, s. 49). På Majorstua er dette synlig fordi om-
rådet domineres av kjedebutikker. Disse butikkene beslaglegger store deler
av byrommet, og de har ingen konkret tilhørighet eller tilknytning til lokal-
miljøet på Majorstua, men virker heller abstrakt tilknytta en abstrakt global
kultur. De kan derfor sies å være frakopla den lokale kulturen på Majorstua,
eller for å si det omvendt: Lokalmiljøet på Majorstua kommer lite til utrrykk
i det lingvistiske landskapet. Butikkene er standardiserte, det vil si at de
har en utforming som lett kan passe inn i ethvert lokalmiljø. Det kommer til
syne for eksempel ved å velge ikke-verbal kommunikasjon, men også ved ut-
strakt bruk av verdensspråket engelsk. De butikkene på Majorstua som ikke
er kjedebutikker, ser også ut til å hovedsakelig bruke internasjonale virke-
midler i markedsføringa si, for eksempel ved å også bruke engelsk, eller ha
referanser til prestisjefylte europeiske markeder.

På Grünerløkka er dette annerledes. I det lingvistiske landskapet på Grü-
nerløkka er norsk språk dominerende, og der er også eksplisitt lokale re-
feranser svært mye brukt. Ifølge Eriksen (sst., s. 183) blir globaliseringas
frakoplingskrefter supplert og motsagt av tilbakekoplingsprosjekter som sø-
ker å bevare eller gjenskape kontinuitet, trygghet og tillit. Grünerløkka er
et av Oslos gentrifiserte områder, som betyr at Grunerløkka er et tidligere
arbeiderstrøk som har gjennomgått en fysisk og sosiokulturell oppgradering
(Aspen 2005a, s. 121-122). Dette har ført til en revitalisering av bydelen,
et revitaliseringsprosjekt som blant annet blir bygd gjennom det lingvistiske
landskapet. Det nye Grünerløkka bygges ved å eksplisitt kople næringslivet
til det fysiske byrommet, noe som blant annet gjøres ved å bruke lokale steds-
og gatenavn på skiltene, i tillegg til at norsk er markedsføringsspråk nummer
én. Dette bidrar til at Grünerløkka uttrykker en personlighet der lokalmil-
jøet virker representert. At Grünerløkkas kopling til det lokale også er en
del av globaliseringsprosessene, er bare synlig for dem som har kjennskap til
at bruk av lokale virkemidler også er en global trend. Denne trenden kalles
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gjerne glokalisering etter Robertson (1992).
Et annet viktig poeng som blir diskutert i denne artikkelen, er fraværet av

ikke-vestlige språk i de lingvistiske landskapene i disse bydelene. Dette blir
analysert utfra Bourdieu (1977), “The economics of linguistic exchanges”.
Med tanke på at særlig Grünerløkka har en stor befolkning med ikke-vestlig
bakgrunn (20,1 prosent av befolkninga på Grünerløkka har bakgrunn fra Asia
eller Afrika), er det påfallende i hvor liten grad ikke-vestlige språk er synlige
i byrommet. En kategorisering av butikknavnene etter språk viser at etter
norske og engelske navn, er det et stort hopp ned til prestisjetunge europeiske
språk, mens ikke-vestlige språk knapt er representert. I artikkelen koples dette
sammen med ideologi og holdninger til språk, der denne framstillinga også
kan representere en hierarkisk inndeling der norsk og engelsk troner høyt
i prestisjehierarkiet. Artikkelen viser videre til at der ikke-vestlige språk er
representert i lingvistiske landskap i noen grad i Oslo, ser det ut som om
det er i en svært avgrensa del av byen, i tillegg til at der disse språkene
er representert i det lingvistiske landskapet, er det en begrensa del av det
lingvistiske landskapet, noe som kan se ut som en territoriell segregering.

Analysen belyser altså Oslo som en flerspråklig by, og den beskriver et
språklig domene i Oslo som ikke har vært systematisk undersøkt tidligere.
Den bidrar også til å belyse at makroideologiske strømninger også kan ses i
sammenheng med endringer i talespråket i byen, noe som blir drøfta videre
i avsnitt 6. Analysen er dessuten et tverrfaglig prosjekt, der også kunstteori
står sentralt. Det blir argumentert for at skiltenes form og innhold henger
tett sammen, og at ikonografi som er en kunstteoretisk analysemetode, derfor
kan være nyttig i analyser av lingvistiske landskap.

2.2 Oslos sosiolingvistiske utvikling, eller
en typologisk framstilling av utviklinga i oslomål

I denne artikkelen er fokuset flytta over fra byrommet til talespråksutviklinga
i Oslo. Artikkelen er todelt, med en diakron og en synkron del. Felles for
de to delene er at typologien i Auer (2005) er brukt som rammeverk for å
tolke utviklinga i oslomålet fra omtrent 1500 og fram til i dag. Typologien
er delt opp i fem ulike sosiolingvistiske talerepertoarer som beskriver ulike
relasjonelle forhold mellom standard og dialekt. De kalles Type-0-repertoar
og Type-A- til Type-D-repertoar.

I artikkelen er det talemålet som blir analysert. Talemålets forhold til
skriftspråket er ikke tema her, og skriftspråk er kun framstilt skjematisk.

I den diakrone delen av artikkelen tolkes utviklinga i oslomålet gjennom
fem stadier av typologien. Bakgrunnen for tolkninga er at oslomålet har ut-
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vikla seg fra to varieteter, der den ene har dansk opphav og blir etter hvert
kjent som vestvarieteten. I den diakrone delen av artikkelen blir denne varie-
teten tolka som en standardvarietet utfra typologien. Den andre varieteten
har sitt opphav i norske dialekter i østlandsområdet, og blir etter hvert kjent
som østvarieteten, og blir utfra typologien tolka som en dialekt.

Gjennom de siste hundre åra har flere påpekt at disse to varietetene ser ut
til å konvergere (se blant andre Larsen 1907, Jahnsen 2001, Opsahl og Røyne-
land 2009). Utfra typologien skjer det en tilnærming mellom de to varietetene,
noe som primært skjer som en advergens mot standard. Artikkelen diskute-
rer at de to varietetene kan sies å ha vært gjennom en konvergeringsprosess,
men at resultatet av denne prosessen trolig beskrives bedre som advergens
enn konvergens. I den siste kategorien i typologien er dialektdød sentralt.
Analysen viser at oslomål kan sies å ha kommet over i denne kategorien i lø-
pet av de siste 40 åra, selv om også termen dialektdød blir diskutert. Uansett
ser det ikke ut til at det lenger skjer en overføring av trekk fra standard til
dialekt i oslomålet i vår tid. Men i Type-D-kategorien har også standarden
nærma seg dialekten i konvergeringsprosessen, så den ligger ikke lenger øverst
i hierarkiet, men har flytta seg lengre ned. Siden vi nå har kommet fram til
vår egen samtid, går artikkelen over i en synkron analyse.

I denne analysen mener jeg standard-dialekt-rammeverket ikke lenger er
like nyttig for å forstå utviklinga i oslomålet. I den interne situasjonen i
dagens oslomål er øst-vest-dikotomien mer sentral enn en høy-lav-dikotomi.
I denne sammenhengen er det mer nyttig å forstå oslomålets utvikling som
en standardiseringsprosess, der standardisering må tolkes som en utvikling
mot en talemålsvarietet som er nøytral i forhold til øst-vest-dikotomien.

I den synkrone analysen tolkes dagens situasjon i oslomålet med utgangs-
punkt i én variabel, nemlig endelsene -a/-en i bestemt form entall av sub-
stantiv. Flere undersøkelser har pekt i retning av at dette er et østtrekk som
ser ut til å ekspandere, også i vest (se for eksempel Western 1977, og Jahnsen
2001). I analysen blir denne variabelen undersøkt i TAUS-korpuset fra 1970-
tallet og NoTa-korpuset fra 2000-tallet. Ifølge denne analysen ser det ikke ut
til at dette trekket ekspanderer i oslomålet, verken i øst eller vest. I analy-
sen diskuteres det også om metodologiske problemer kan bidra til å forklare
hvorfor dette trekket tidligere har blitt tolka som ekspansivt. På tross av at
det ikke ser ut til å ekspandere i oslomålet, viser data fra OT at folk i Oslo
rangerer dette trekket høyere enn andre østtrekk i undersøkelsen. OT viser
også at selvrapportert bruk av dette trekket deler Oslo sosiogeografisk inn
i øst og vest. Det tolkes i lys av termene frakopling og tilbakekopling. Mens
standardisering mot én talemålsvarietet som er nøytral i forhold til øst-vest-
dikotomien kan tolkes som frakopling, kan bruken av -a/-en i bestemt form
entall av substantiv brukes for å indeksere en øst- eller vesttilhørighet, noe
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som kan tolkes som et uttrykk for tilbakekopling.
Også Aspen (2005b, s. 12) understreker at frakopling og tilbakekopling er

sentrale begreper for å forstå dagsaktuell byutvikling. Disse termene er sen-
trale også i denne analysen (se forøvrig avsnitt 4). I denne sammenhengen be-
tyr frakopling at standardisering frakopler oslomålet fra øst-vest-dikotomien.
Frakoplingsprosessen etterfølges tilbakekoplingsprosesser, som også her ses
i sammenheng med interessen for det lokale sammen med gentrifisering og
revitalisering av Oslos indre østkant, noe som videre tolkes i sammenheng
med flyttestrømmer og livsstilsvalg. Bruken av a/en-suffikset tolkes som en
del av et sett med livsstilsvalg, der også flytting til henholdsvis østlige eller
vestlige bydeler er en vesentlig del av disse valgene.

Mot slutten oppsummerer artikkelen situasjonen i Oslo igjen i lyset av
typologien i Auer (2005), som hevder at etter en overgang til en Type-D-
kategori, oppstår det gjerne ny divergens. Oslo har i dag en innvandrerbe-
folkning på rundt 30 prosent, og byen har ekspandert mye siden 1970-tallet
da TAUS ble gjennomført. Å kun se på utviklinga av øst-vest-dikotomien, er
å bare se på ett lite stykke av språkutviklinga i Oslo. Annen språkutvikling
enn denne har ikke blitt analysert i denne artikkelen, men her vises det til
Opsahl (2009) og Ims (u.a.).

Helt til slutt impliserer en overgang til Type-D-kategorien en språklig
regionalisering av standarden, som i dette tilfellet vil si at språkområdet
Oslo har ekspandert, det vil si at språkområdet dekker et større geografisk
område av regionen enn det som var tilfellet tidligere.

2.3 Om bruk av Oslo-testen for å undersøke oslomålet

Denne artikkelen er skrevet sammen med Ingunn Indrebø Ims og handler om
metodologiske og teoretiske utfordringer med å bruke Internett som innsam-
lingskanal for språkdata. I løpet av to måneder våren 2010 samla OT inn
115 000 svar om variasjon i oslomålet. OT likna en klassisk spørrelisteun-
dersøkelse, men å bruke internett som innsamlingsmedium er relativt nytt i
språkforskning. Artikkelen presenterer OT, og forklarer hvordan den funger-
te.

I OT ble respondentene presentert for 22 språklige variabler fra oslomålet
med mulighet for variasjon, og respondentene skulle rapportere hvilken vari-
ant av variabelen de mente de selv brukte, i tillegg til å vurdere alle variablene
på en femtrinnsskala. Siden denne metoden bare har vært brukt i lite omfang
tidligere (se Hårstad 2008, og Akselberg 2008), finnes det ikke noe definert
teoretisk rammeverk som kan brukes som fundament for analysen av disse
dataene. I tillegg til at testsituasjonen var særdeles uoversiktlig for forskeren,
genererte OT utrolig mange flere svar enn det andre teoretiske rammeverk
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tar høyde for. Artikkelen handler derfor i hovedsak om (1) en teoretisering
av analysen, og (2) en sammenlikning av de selvrapporterte dataene med
faktiske talemålsopptak fra NoTa.

Teoretiseringa av analysen bygger på ideer presentert av en New Yor-
ker -journalist med stor tiltro til troverdigheten store grupper i fellesskap
representerer (Surowiecki 2004). Ifølge denne journalisten sørger diversiteten
i store grupper, sammen med at alle individer i gruppa bidrar med noe av seg
selv, til en bredde i datasettet som ikke mindre grupper eller enkeltindivider
kan bidra med alene. For å kunne ta i bruk disse digre infomasjonskildene, er
det ifølge Surowiecki avgjørende å ha tilgang til de rette tekniske hjelpemid-
lene. I anledning OT betyr det at ved å nå en så stor del av populasjonen,
kan et bredt spekter av språksituasjonen kartlegges, men for å kunne nå så
mange trengte vi (1) Internett, og (2) dataprogrammer som kan håndtere og
sammenfatte store datamengder.

Artikkelen problematiserer også flere kritiske innvendinger til metoden,
særlig fremmet i Hårstad (2008). Disse går spesielt ut på hvem man når gjen-
nom nettet, aldersfordeling i materialet, frafallsproblematikk, skriftfesting av
talespråk og det å viske ut grensene mellom seriøs forskning og underhold-
ning. OT var laget som en slags kviss der respondentene til slutt fikk en
språklig merkelapp eller “diagnose” som fastslo hva slags språk de snakka.
Dette er et element ved metoden som enhver (språk)forsker naturligvis er
svært skeptisk til.

I den siste halvdelen av artikkelen sammenliknes dataene fra OT med
faktiske talespråksdata fra NoTa. Sammenlikninga viser at distribusjonen av
variantene åssen, (h)vordan og veksler, og sjøl, sel(l/v) og veksler i OT og
NoTa, er svært lik. Det betyr at en like stor andel av respondentene i OT
mener de bruker bare åssen, eller bare hvordan eller at de veksler mellom
dem, som det som er tilfellet i NoTa. Det samme gjelder altså også for sjøl,
sel(l/v) og veksler.

3 Tidligere forskning

3.1 Oslomål

I mitt arbeid med oslomål har jeg fått erfare at dette er et emne det er stor
interesse for. Oslo-testen samla inn omtrent 100 000 besvarelser ca. på to
måneder, og var den nest mest leste saken på Aftenpostens nettsider i 2010,
kun slått av saken “Åpenlys parksex i sentrum av byen”.9 Vi var ikke forberedt
på denne enorme responsen, selv om vi tross alt hadde fått noen frampek.

9www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3950289.ece (26. oktober 2012).
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For det er ikke bare hos befolkninga generelt (Oslo-testen mottok svar fra
hele landet, og videre utover Norges grenser) at interessen for dette emnet er
stor. Også blant kollegaer er oslomål (eller kanskje kombinasjonen av oslomål
og nye, optimistiske metodologiske svalestup) populært. Da vi presenterte
Oslo-testen på et instituttseminar på Institutt for lingvistiske og nordiske
studier på Universitetet i Oslo den 20. november 2009, var det sedvanlige
møterommet for instituttseminaret for lite til å romme alle som ville høre på,
og enhver ledig plass i rommet var fylt av både stående og sittende tilhørere.
Interessen for oslomål er altså stor, og mye er skrevet om emnet. Men de fleste
undersøkelser av oslomålet fokuserer på enten enkelte språklige elementer
eller utvalgte grupper. Færre har prøvd å kartlegge språksituasjonen i Oslo.

Amund B. Larsens studie av “vulgærsproget” i Christiania fra 1907 (Lar-
sen 1907) har vært sentral i mitt arbeid. Studien til Larsen konsentrerte seg
om kun en liten gruppe menn fra en straffanstalt i Christiania, så studien
er avgrensa med tanke på hvordan språksituasjonen i Oslo som helhet må
ha vært på den tida, og den er hovedsakelig en strukturell framstilling av
talemålet til informantene. Studien føyer seg derfor inn i en dialektologisk
tradisjon, men var likevel svært forut for sin tid med et arbeid som har blitt
kalt “pre-sosiolingvistisk”. Larsen forska på urbane og ikke rurale strøk, noe
som var et brudd med den rådende forksningsideologien på den tida, og det
var også høyst uvanlig å ta språkbruken til ubemidla lag av befolkninga på
alvor (Mæhlum og Røyneland 2011, s. 75). Tidas holdninger kan illustreres
med sitatet fra Arne Garborg under:

Proletariatmaalets Karakter er den, at det ikke er et virkeligt
Sprog [...] men nærmest blot et Surrogat for et saadant. Det har
ingen Fasthed, ingen Klassicitet, intet eget Indhold; det laaner
sig frem i Øst og Vest, rapser til sig alskens usammenhængende,
ofte misforstaaede og forfuskede Brokker fra hvilkensomhelst af
de Kilder, som tilfældigvis ligger det nærmest [...] Det er Sproget
i Opløsningstilstand. (Garborg 1877, s. 58-59)

Larsen er dessuten viktig i mitt arbeid fordi han er den første til å påpeke at
de to utviklingslinjene i oslomålet konvergerer .

Jensen (1914) er en hovedoppgave om syntaksen i talemålet i Kristiania,
men den har ikke vært sentral her. Fra denne tida og fram mot TAUS på
1970-tallet har derimot Alnæs (1963) vært inkludert i arbeidet mitt, mest
fordi den viderefører konvergenstematikken i oslomålet.

TAUS-prosjektet er et pionér-prosjekt innafor denne forskninga. TAUS
var et tydelig Labov-inspirert prosjekt, og en del av sosiolingvistikkens gjen-
nombrudd i Norge, der forskningsinteressen vendte seg ganske omgående fra
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rurale til urbane strøk (Mæhlum og Røyneland 2011, s. 77). I tillegg til at
TAUS undersøkte oslomål, ble det også gjennomført Labov-inspirerte kvanti-
tative korrelasjonsstudier i Bergen og Trondheim også (Sandøy 1983, Fintoft
og Mjaavatn 1980). TAUS var moderne og framsynt ved at det inkluderte
ulike aldersgrupper, både menn og kvinner, det dokumenterte språkforhol-
dene på bånd, og det undersøkte ulike sosiale sider ved språkbruk. Sett fra
vår tid, er denne innsamlinga unik, både metodologisk og dokumentarisk.
Ressursene i TAUS-prosjektet gikk hovedsakelig til innsamling, bearbeiding
og transkripsjon av materialet, et arbeid som framstår som imponerende for
sin samtid. Men mye av forskninga som ble gjort på materialet, har primært
forskningshistorisk interesse. Det gjelder særlig hovedrapporten fra TAUS,
som hovedsakelig fokuserer på en syntaktisk analyse der setningene deles inn
i kategorier som blir analysert i samvariasjon med sosiale variabler. Denne
måten å analysere syntaks på har ikke blitt videreført i moderne språkforsk-
ning. Erfaringene fra TAUS har blitt dokumentert i en skriftserie (Western
1977, Hanssen, Hoel mfl. 1978, Wiggen 1980, 1981b, Hanssen 1982, 1983,
Hanssen mfl. 1986, se også Hanssen mfl. 1977). Blant disse er det særlig
Western (1977) som er mest relevant for denne avhandlinga, siden han un-
dersøkte a-endelser i TAUS-materialet. Western skrev også hovedoppgave om
dette (Western 1974).

I kjølvannet av TAUS-prosjektet fulgte flere hovedoppgaver. Av de som
tematisk handla om språksituasjonen i Oslo er, i tillegg til Western (sst.),
Wiggen (1974), Flaten (1978), Foss (1978), Hagness (1978), Hoftvedt (1979),
Strømsodd (1979), men her eksisterer det muligens flere. Og også en rekke
artikler er utgitt etter TAUS, selv om ikke alle disse er en direkte del av
prosjektet, se Jahr (1975, 1976, 1986), Papazian (1987), Wiggen (1981a), og
også framstilling i lærerverk følger denne tradisjonen (Wiggen 1990, Papazian
og Helleland 2005). Trygve Bull (1980) er en kjent bok om språket i Oslo som
framstår som noe anekdotisk og populærvitenskapelig, men som har flere
interessante observasjoner.

Mye av forskninga fra 1970-tallet og framover fokuserer særlig på det
jeg kaller østvarieteten av oslomål i dette arbeidet. Som eksempel deles de
norske dialektene inn etter dialektgrupper i Papazian og Helleland (2005),
og der hører østvarieteten, som der kalles oslomål, naturligvis med til de
midtøstlandske talemåla, mens det jeg kaller vestvarieteten, kalles riksmål og
talt bokmål og knyttes ikke spesifikt til Oslo, men til de større byene, særlig på
østlandet (sst., s. 29). Dette er ingen uvanlig måte å omtale denne varieteten
på, men jeg mener at den etter hvert sterke koplinga mellom vestvarieteten i
Oslo og Oslos geografiske vestkant er underkommunisert i denne framstllinga.
Som jeg skriver i artikkelen om oslomålets sosiolingvistiske utvikling (del III),
gjennomgår denne varieteten en intern utvikling knytta til det stedet der den
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er noens førstespråk i likhet med alle andre talemålsvarieteter. I vår samtid
mener jeg det er uriktig å framstille denne varieteten som ikke tilhørende i
Oslo by. Som født og oppvokst i Oslo-området, og med tilknytning til både
vestkanten, østkanten og Romerike, virker denne framstillinga av både øst-
og vestvarieteten fremmed.

I hovedoppgavene til Løken (2001) og Jahnsen (2001) ser dette litt stive,
polariserte bildet av oslomålet ut til å nyanseres. Disse oppgavene er også vik-
tige bidrag i min analyse av konvergeringsprosessen i oslomålet. Men før disse
oppgavene ble skrevet, skriver Birkeland og P. E. Møller (1983) om oslomålet i
to drabantbyer, dessuten skriver Aasheim (1995) om fremmedspråklig påvirk-
ning på ungdomsspråket i Oslo, mens Aaserud (2000) undersøker holdningar
til skj-/kj-samanfallet i forbindelse med holdninger til øst-vest-dikotomien.

Interessen for det høy-urbane på 1970-tallet forsvant fort på 1980-tallet,
ifølge Mæhlum og Røyneland (2011, s. 77). Da ble forskningsinteressen igjen
vendt mot rurale strøk, eller mot semi-urbane områder som både geografisk
og demografisk ligger mellom den klassiske landsbygda og “egentlige” byer.
Fram til inn på 2000-tallet foregikk en omfattende kartlegging av dialektale
variasjons- og endringsmønstre over store deler av landet etter det Eckert
(2011) har omtalt som første- og andrebølgestudier, særlig i det nasjonale
prosjektet Talemålsendring i Norge (TEIN). I dette prosjektet ble det blant
annet undersøkt hvorvidt Norge har hatt utviklingstendenser i retning av
regionale talemål, og undersøkelsene har vist nokså éntydig at det foregår
en til tider kraftig nivellering av dialektene rundt om i landet; “prosesser
som gjerne fører de respektive bygdemåla i retning nærmeste bymål, eller
også i retning et Oslo-prega, bokmålsbasert standardtalemål” (Mæhlum og
Røyneland 2011, s. 77, se forøvrig Vikør 1999, Sandøy 2000, Mæhlum 2007,
Røyneland 2009).

Som nevnt innledningsvis (i avsnitt 1) befant norsk sosiolingvistikk seg i
den situasjonen ved inngangen til 2000-tallet at man hadde ganske god inn-
sikt i hva som preger talemålsutviklinga i ulike regioner rundt om i landet,
samtidig som man har begrensa kunnskap om hva som foregår i de stør-
re byene som blir postulerte som de mest betydelige lingvistiske impuls- og
normsentrene. Dette var utgangspunktet for prosjektet Utviklingsprosesser i
urbane språkmiljø (UPUS). UPUS hadde som overordna ambisjon å beskri-
ve språklige praksisformer og utviklingstendenser i norske byer, og i dette
prosjektet har Oslo vært prioritert med den største gruppa forskere.

UPUS har som nevnt i avsnitt 1 fokusert på utviklinga av en multiet-
nisk stil i storbymiljøer, og har dermed flytta fokus fra en mer tradisjonell
geografisk akse over på en etnisitetsakse. Gjennom dette prosjektet har også
den tredje bølgen beskrevet i Eckert (2011) blitt aktuell i talemålsforskninga
i Oslo, der blant annet stilbegrepet har vært sentralt. Et utvalg arbeider fra
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dette prosjektet er Svendsen og Røyneland (2008), Opsahl (2009), Opsahl og
Nistov (2010), Opsahl og Røyneland (2009).10

På begynnelsen av 2000-tallet gjennomføres også en ny stor innsamling
av oslomål. I NoTa-prosjektet ble 166 informanter fra hele Oslo-regionen tatt
opp på bånd, og opptakene ble samla i et stort elektonisk korpus.11 I Johan-
nessen og Hagen (2008) ble ulike forskere invitert til å ta i bruk korpuset,
og komme med et bidrag. Artiklene i denne boka er derfor forskning gjort
på talespråk i Oslo, men også denne boka består av mindre bidrag som ikke
har hatt det målet for øyet å lage en dekkende oversikt over dagens oslo-
mål. Etter at Nota ble tilgjengelig, har Svendsen (2012) plukka opp tråden
om l-fonemene i oslomål, mens Lødrup (2011) har foreslått at oslomålet ikke
lenger er en tre-, men en togenusdialekt.12 Alle disse siste tar for seg mindre
deler av oslomålet i sine analyser.

I tillegg til dette ser Opsahl (2012) på syntaks i Oslo i et sosiolingvistisk
perspektiv, men denne er utgitt så tett opptil avslutningen av dette arbeidet
at den ikke har rukket å komme med her.

3.2 Lingvistiske landskap og byen

Ifølge Ben-Rafael, Shohamy og Barni (2010, s. xi) kan lingvistiske landskap
forstås som en symbolsk konstruert scene i det offentlige rommet, noe som
danner grunnlaget for LL-analyser. Interessen for dette feltet er relativt ny i
forskningssammenheng. Riktignok er det gjort studier av tekst i det offent-
lige rommet tidligere, for eksempel (Spolsky og Cooper 1991), men termen
lingvistiske landskap ble brukt første gang av Landry og Bourhis (1997). De
undersøkte lingvistiske landskap i tospråklige områder i Kanada, og viste
hvordan lingvistiske landskap kommuniserer makt- og statusforhold mellom
ulike språkgrupper. Skilting representerer symbolsk markering av et territori-
um, og skilt i det offentlige rommet reflekterer språkholdninger. Etter denne
studien, skriver Shohamy og Gorter (2009, s. 2) at:

Once the box of language in space has opened, endless opport-
unities for its use are available as infinite ways of “seeing” come
forth.

Etter dette har analyser av lingvistiske landskap fokusert på blant annet
kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske sider ved skilting. Coulmas (2009)

10Se forøvrig www.hf.uio.no/iln/forskning/prosjekter/upus/publikasjoner/ (19. novem-
ber 2012).

11www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (26. oktober 2012).
12Se del III for en drøfting av avgrensninga av oslodialekten i denne artikkelen.
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ser på de historiske forutsetningene for lingvistiske landskap og understreker
at det offentlige rommet forutsetter urbanisering.

The origin of writing coincided with urbanization, that is, the
emergence of complex forms of social organization in cities and
economic activity that produces surplus beyond subsistence. That
was not coincidental; rather one stimulated the other. The first
text put up on view in open space was the seed of public sphere
[...]. (Coulmas 2009, s. 13)

Spolsky (2009) diskuterer selve prosessen der utforming, språkvalg og plas-
sering av skilt foregår, noe som er særlig relevant i offentlig skilting. Cenoz
og Gorter (2009) peker på den økonomiske siden av skilting. Ikke økonomisk
som hva det koster å lage skilt, men på den måten også jeg diskuterer dette
i LL-analysen fra Oslo (del II), nemlig hvordan skilt- og navnevalg har en
direkte økonomisk side – og konsekvens. Dette er direkte kopla til det Lanza
og Woldemariam (2009) skriver om skilt og språkideologi. Det at noen språk
er synlige og andre ikke, har et klart ideologisk budskap ifølge dem. Når dette
koples med økonomiske interesser, kan marginalisering av noen språk – ved
siden av at andre språk er svært til stede – tolkes som et uttrykk for ikke
bare egne holdninger. Det kan også tolkes som et uttrykk for hva de som
avgjør hvor og hvordan skiltene skal være, forventer av holdninger hos andre.
Dette er direkte kopla til det Huebner (2009) skriver om, at skilt formes i en
dialektikk mellom de som setter opp skiltene og det forventede publikumet
til skiltene. Det er heller ikke helt ulikt det Ben-Rafael (2009) skriver, at
språk i det lingvistiske landskapet må tolkes på lik linje med andre sosiale
fenomener, nemlig at lingvistiske landskap formes i en strukturasjonsprosess.
Han knytter seg også tilbake til Habermas (1991[1962]) og understreker at
LL-analyser fokuserer på den territorial-geografiske dimensjonen av the public
sphere, nemlig the public space. Det offentlige rommet har sine egne stedsspe-
sifikke normer og regler (Shohamy og Gorter 2009). Jaworski og Yeung (2010)
mener dette rommet får mening gjennom ulike menneskelige aktiviteter, og
at det å markere rommet med språk på skilter er en viktig meningsskapende
faktor som bidrar til å forme et steds sense of place, som på norsk kan kalles
et steds personlighet (se mer i 2.1 og LL-artikkelen min i del II).

LL-forskning er som nevnt relativt nytt, men det er gjort noen LL-studier
i Skandinavia. For eksempel har Hult (2009) gjort en komparativ analyse av
lingvistiske landskap i Malmø. I Finland har Laitinen (u.a.) undersøkt engelsk
på skilt, mens Herberts (u.a.) skriver om skilter i finsk-svenske kommuner,
og Pietikäinen mfl. (2011) har undersøkt lingvistiske landskap på Nordkalot-
ten. Her hjemme har Tove Bull og Johansen (u.a.) undersøkt det semiotiske
landskapet på Universitetet i Tromsø.
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I denne sammenhengen vil jeg også nevne noen andre studier som har vært
viktig for mitt arbeid. Sæter og Ruud (2004) er en sosiologisk studie av by-
utvikling i Oslo som undersøker norske særtrekk ved gentrifiseringsprosesser.
Denne studien er særlig relevant for min analyse fordi den problematiserer
hvordan forskjeller mellom øst og vest realiseres i Oslo, og dette undersøkes
gjennom tekstanalytiske tilnærminger. Produskjonen av byrommet tolkes i
deres analyse som en kollektiv prosess der innbyggere, politikere, byplanleg-
gere og utbyggere i fellesskap former byens rom, noe forfatterne uttrykker
det på denne måten: “Det er i de romlige representasjoner ideologiene ska-
pes, deles og nyskapes.” (sst., s. 17). I min analyse av lingvistiske landskap
er temaet nettopp hvordan sosiokulturelle uttrykk formes og former et sted.

En annen studie som har vært til inspirasjon, er Huse (2010) som under-
søker hvordan gentrifiseringsprosesser oppleves og forstås av mennesker som
berøres av dem. Grunnlaget i denne studien er blant annet bilder av alle fa-
sadene i Tøyengata på Grønland i Oslo, så også her er det visuelle inkludert
i analysen av byrommet, i likhet med min analyse.

Flytting er også sentralt for mine analyser, og flyttemønstrene i Oslo gir
et godt bilde av endringer som har skjedd i Oslo de siste hundre åra. Innled-
ningsvis diskuterte jeg forskjellen på å tilnærme seg en dialektstudie på en
dialektologisk og en sosiolingvistisk måte, noe som er analogt til en økt opp-
merksomhet i samfunnsvitenskapen på at det å forklare et fenomen ikke bare
handler om å beskrive et mønster, men også forstå meningen i mønsteret.
Dette er også Aure, Langset og Sørlie (2011) opptatt av, og de viser til for-
skjellen på å beskrive mønstre og flyttestrømmer i flytteforskninga, og det å
fokusere på årsaksforklaringer i denne sammenhengen. I 1972 (SSB 1974) og
2008 ble det gjort to flyttemotivasjonsundersøkelser i Norge. Undersøkelsene
gir mulighet til å forstå hvorfor folk flytter eller blir boende, og den største
forskjellen mellom dem er vektlegginga av forhold knytta til sted og miljø i
den siste undersøkelsen. Aure, Langset og Sørlie (2011) mener at komplek-
siteteten knytta til flytting er innvevd i folks biografier og livsprosjekt, og
de kopler vektlegginga av sted og miljø som flyttemotivasjon direkte til sam-
funnsendringer generelt. Med økte pendlingsmuligheter i samfunnet svekkes
de direkte sammenhengene mellom bo- og arbeidssted, og på den måten blir
spørsmål om flytting i større grad avhengig av andre faktorer.

Til slutt er også Bråthen mfl. (2007) sentral i mitt arbeid. Dette er en
Fafo13-rapport fra 2007 som handler om levkår, velstand og marginalisering i
Oslo, og ikke minst har analysene av flytting og livsfaseendring vært sentrale
for mine analyser. Dessuten bør det nevnes at Akselberg (1995) undersøker

13Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. www.fafo.no (15.
oktober 2012).
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samvariasjonen mellom felt/livsstil (se avsnitt 4.3)

4 Teoretisk tilnærming og forankring

4.1 Frakopling

De to første artiklene i denne avhandlinga (del II og III) bygger på et felles
globaliseringsteoretisk grunnlag. Frakopling og tilbakekopling er to sentrale
termer i denne sammenhengen, og i analysene i disse to artiklene tolkes da-
taene inn i et spenningsforhold mellom disse. Frakopling (Giddens 1990) kan
tolkes som en global homogeniseringsprosess der man frakoples lokal kultur
til fordel for en global kultur. Det kan forstås som en prosess der opprinnelsen
til kommunikasjon, samhandling og ting blir stadig mer abstrakt, samtidig
som de fungerer over stadig større områder Eriksen (2008, s. 49). Giddens
definerer frakopling som dette:

By disembedding I mean the “lifting out” of social relations from
local contexts of interaction and their restructuring across inde-
finite spans of time-space. (Giddens 1990, s. 21)

Ifølge Eriksen (2008, s. 49) er koplinga mellom livet vi lever, samfunnets
struktur og produksjonsforhold ikke er umiddelbart synlig for oss i dagens
samfunn. Definisjonen av frakoplingsprosessene kan virke abstrakt i seg selv,
men overført til analysen av byrommet på Grünerløkka og Majorstua, er fra-
kopling tydelig ved at de økonomiske markedene som finnes der, ikke har
en direkte eller synlig kopling til produksjonen av varene som tilbys i dem.
Varene presenteres i en lokal kontekst, men opprinnelsen til varene er ikke
konkret og synlig for forbrukeren, og kanskje heller ikke for de som tilbyr va-
rene. Varene som omsettes, formidles gjennom handelsnettverk, som i mange
tilfeller er globale.

Standardisering er en form for frakopling. Eriksen (sst., s. 89) beskriver
standardisering som en innføring av felles målestokker som gjør hendelser,
ideer og gjenstander sammenliknbare sånn at konvertering og oversettelse
mellom dem forenkles. Målet med standardisering er å skape sammenliknbar-
het for å gjøre kommunikasjon, handel og andre former for utveksling lettere
(sst., s. 72). I de to første artiklene i mitt arbeid er dette begrepet viktig, men
jeg bruker det ulikt. I analysen av lingvistiske landskap i del II brukes stan-
dardisering særlig om kjedebutikkenes uniformering. For kjedebutikkene er
standardisering en måte å spare ressurser på. Profileringsmateriell og varer er
standardiserte for å passe inn i enhver kontekst. Butikkenes uttrykksformer
er standardiserte for å kunne brukes uavhengig av lokalitet, eller på tvers av
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tid-rom-dimensjonen, hvis jeg skal følge Giddens. I denne sammenhengen er
standardisering også merkevarebygging. Ved å finne et uttrykk som kan bli og
blir brukt i mange ulike lokale kontekster, vil gjenkjennelse kunne slå positivt
ut i et kundeforhold. I artikkelen der jeg analyserer dagens situasjon i oslomål
(i del III), er også standardisering et sentralt begrep. I denne sammenhengen
bruker jeg begrepet for å beskrive prosessen der øst- og vestvarieteten endrer
seg i retning av én varietet som er frakopla øst-vest-dikotomien.

4.2 Tilbakekopling og koplinga til sted

En konsekvens av frakopling er kulturell homogenisering, noe som igjen har
som konsekvens en økt bevissthet om og interesse for forskjellighet (sst.,
s. 17). Dette skaper ny kulturell differensiering, og et nytt fokus på lokale
uttrykk. Denne prosessen kalles tilbakekopling, og en form for tilbakekopling
er glokalisering (etter Robertson 1992), som kan beskrives som en global af-
finitet for det lokale. Dette siste begrepet brukes på to litt forskjellige måter
i globaliseringsteori. Robertson (sst., s. 172) bruker det for å beskrive lokale
tilpasninger globale markedsaktører gjør til lokale markeder. Eriksen (2008,
s. 78-79) eksemplifiserer dette med at McDonald’s, som er en global mar-
kedsaktør, gjør tilpasninger til lokale markeder på ulike måter fra sted til
sted, for eksempel ved å tilby lam i hamburgerne sine i India, i stedet for
storfekjøtt som er vanlig andre steder. Bruken av termen i dette arbeidet,
passer bedre inn i en annen definisjon. Her brukes den for å beskrive alt som
ikke kunne vært produsert noe annet sted enn i et spesielt samfunn (sst.,
s. 78). For eksempel kunne ikke Birkelundens lille franske ostebutikk, som er
et av butikknavnene jeg analyserer i del II, blitt etablert noe annet sted enn
i Birkelunden, i denne sammenhengen Birkelunden på Grünerløkka i Oslo.

Ifølge Johnstone (2010, s. 387) trenger ikke nyorientering mot det lokale,
som glokalisering er i denne sammenhengen, ses som en desperat eller nostal-
gisk reaksjon på globalisering, men heller som et resultat av globaliseringa.
Økonomisk og kulturell globalisering har medført en sosial og geografisk mo-
bilitet som igjen fører til mer språk- og dialektkontakt. Resultatet av økt
dialektkontakt er blant annet dialektnivellering som følge av akkomodasjon
(etter Trudgill 1986), men Johnstone vektlegger at økt tematisering av språk-
lig diversitet er en viktig faktor for språklige tilbakekoplingsprosesser. Økt
interesse for dialektnivellering “may spark the kinds of metapragmatic ac-
tivities that lead to ideological differentiation among dialects” (Johnstone
2010, s. 391).

Frakoplingsprosessene homogeniserer, men fører altså med seg tilbakekop-
lingprosesser, og resulatet blir ny kulturell heterogenisering. Dette resulterer
i samfunn prega av stor kulturell, sosial og språklig diversitet. Når samfunnet
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preges av stort mangfold, der ulike livsstiler og verdisystemer sameksisterer
og er synlige, setter det individet i en konstant valgsituasjon der det må velge
mellom ulike praksisformer og normer det blir eksponert for ifølge Giddens
(1991).

Language functions as a sign system with reference to significant
sociocultural features and qualities. Hence, the use of a speci-
fic variety, in social interaction will serve as an indicator of the
interlocutor’s social standing and identity. (Mæhlum 2009, s. 18)

Dette er svært relevant i analysen av oslomålet i dag, og jeg argumenterer
for at vekslende bruk av språklige trekk knytta til øst- og vestkanten, må ses
i en større sammenheng der livsstiler og verdisystemer står sentralt. Ifølge
Mæhlum (sst., s. 19) indekserer bruken av dialekt – eller dialektmarkører –
heller sosial posisjon enn geografisk tilhørighet, men de sosiokulturelle språk-
lige referansene kan likevel ses i sammenheng med en geografisk dimensjon.
Stedet er ifølge Mæhlum (sst., s. 29) knytta til skikker, tro og verdier (el-
ler “tradisjonen” etter Giddens 1990), og sosiale praksisformer er assosiert
med et spesielt geografisk område, og språkvalg kan analyseres på samme
måte som andre sosiale fenomen, som livsstiler, fritidsaktiviteter og generelle
stilpreferanser.

Dette kan også ses i sammenheng med stil. Eckert (2001, s. 123) define-
rer stil som: “a clustering of linguistic resources and an association of that
clustering with social meaning”. Quist (2005) foreslår å inkorporere også ikke-
språklige elementer i stilbegrepet:

Style, in this context, is a cluster of resources, including linguistic
resources, which is made socially meaningful in relation to other
clusters of resources. Thus, style in this definition is understood
in holistic terms as a collection of different types of resources,
including body resources and aesthetic resources in addition to
linguistic resources. (Quist 2005, s. 51, se også Quist 2008, s. 76)

Det å sidestille språk med andre sosiale uttrykksformer er også selve ho-
vedpunktet i Bourdieus sosiale teorier om kultur, noe som er relevant for
både analysen av Oslos sosiolingvistiske utvikling i del III og i artikkelen
om lingvistiske landskap i del IV. Bruken av dialekttrekk analyseres i den-
ne sammenhengen som uttrykk for en øst- kontra vesttilhørighet. Eller som
indekserende (jf. Silverstein 2003) i forhold til øst-vest-aksen. Siden jeg hev-
der at store deler av oslomålet er standardisert i forhold denne aksen, er det
grunn til å vurdere om livsstilsvalg er viktigere for språkvalg enn det fødested
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er i dagens Oslo, noe flere andre studier også har vist andre steder (se for
eksempel Eckert 1989, Røyneland 2005, Akselberg 1995). Jeg argumenterer
for at dette er et uttrykk for livs- og verdivalg der sosiokulturelle preferanser
knytta til øst- og vestdikotomien i Oslo er en faktor, og dermed at språket
i Oslo fortsatt kan knyttes til sted, men på en annen måte enn tidligere.
Jaworski og Yeung (2010, s. 154) skriver:

[...] it is only relatively recently that [sociolinguists] have been
influenced by cultural geographers and have started making more
explicit connections between speech variation and place as a more
dynamic concept replacing the traditional view of place as a static
and neutral location of persons and objects in space.

Johnstone (2010, s. 391) understreker stedets rolle som fysiske omgivelser som
gjøres meningsfulle av menneskene som bruker dem og tillegger dem mening,
noe Johnstone har fra Lefebvre (1991). Hun relatererer tilbakekoplingsproses-
ser i talespråket direkte til fysiske rom som meningsbærende sosiokulturelle
rammer. Johnstone mener steder preges av mening gjennom hvordan de opp-
leves, hvordan de lukter, føles og høres ut, nettopp sentrale elementer i det
jeg kaller personligheten til et sted i artikkelen om lingvistiske landskap i
Oslo. For at opplevelsene av et sted skal være kollektivt meningsfulle, mener
Johnstone de må bli koordinert diskursivt gjennom menneskelig interaksjon.

4.3 Livsstil

Ifølge Giddens (1991) defineres livsstil som et mer eller mindre integrert sett
av praksiser et individ bruker for å gi en materiell form til en selvidentitets-
fortelling. Livsstil er rutinisert praksis der rutinene er inkorporert i klesvaner,
spisevaner, handlemåte og møter med andre, men rutinene er åpne for for-
andring. I vårt samfunn, som Giddens kaller posttradisjonelt, er individet
satt i en kontinuerlig valgsituasjon og har ikke noe annet valg enn å velge
livsstil. Med posttradisjonelt mener Giddens at vi lever i et samfunn som,
i motsetning til tidligere, i stadig mindre grad styres av tradisjon. Vi lever
i en frakopla verden der valgfriheten er så stor at tradisjonen er overflødig.
Når tradisjonen mister taket, blir dagliglivet konstruert på bakgrunn av et
dialektisk samspill mellom det lokale og det globale. Det fører individet opp i
en konstant valgsituasjon, der individets prosjekt blir å opprettholde en sam-
menhengende, konstant revidert biografisk livsfortelling. I denne sammen-
hengen mener Giddens at livsstilsvalg blir stadig viktigere for å konstituere
en selvidenitet.

I mitt arbeid er livsstil viktig fordi jeg hevder at det å indeksere en øst-
eller vesttilhørighet er knytta til et sett livsstilsvalg. Mens språkvalg tidligere
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var mer knytta til hvor man var født og oppvokst (eller til tradisjonen), er
det noe som i dag må velges i større grad. Dette valget må ses i sammenheng
med andre livsstilsvalg, og særlig mener jeg dette er tilknytta bostedsvalg i
Oslo. Som jeg skriver i artikkelen om Oslos sosiolingvistiske utvikling (se del
III) og avsnitt 5, er Oslo prega av mye innflytting og intern flytting. Denne
flyttinga er igjen knytta til livsfase (Bråthen mfl. 2007), og i sum ser det ut
til at koplinga mellom livsfase, livsstilsvalg og bosted er sentralt for å forstå
språkvalg i Oslo.

Bourdieu bruker begrepet livsstil i forbindelse med feltbegrepet. Det kan
være problematisk å beskrive begrepsbruken til Bourdieu separat, siden de
har ulik og gjensidig betydning for hverandre. Det vil si at dersom ett begrep
skal forklares, medfører det bruk av andre begreper som krever forklaring.
Mens habitus beskriver bakgrunnen for praksis, beskriver feltbegrepet de so-
siale arenaene der praksis utspiller seg. Habitus kan tolkes som de dynamiske
relasjonene mellom individet og det sosiale, og er et produkt av sosialisering.
Feltbegrepet kan defineres bredt som det politiske felt eller kunstfeltet, el-
ler snevert som feltet for Søren Kierkegaard-forskning (Wilken 2008 [2006],
s. 39). Ifølge Bourdieu er livsstil et system av ulike praksisformer, og blir
uttrykt ved aktivitet i, eller mangel på aktivitet i, uilke sosiale felt (se også
Akselberg 1995). Det går an å være aktør innafor flere felt, noe som for
eksempel kan illustreres med klesstil. Man kan være formelt kledd i jobbsam-
menheng, men ha en annen klesstil på fritida. Ulike dialekter eller registre
kan også illustrere det samme (se Røyneland 2005, s. 109-110).

Bourdieus teorier kan brukes til å forstå språklig variasjon på både makro-
og mikronivå. Begrepene lingvistisk økonomi og symbolsk makt (Bourdieu
1977) kan forstås som både de ulike tilpasningsstrategiene individer velger i
ulike situasjoner, og også som forholdet mellom minoritetsspråk og majori-
tetsspråk. Begge disse aspektene er relevante i mitt arbeid. Tilpasningsstra-
tegiene individer bruker i ulike situasjoner er viktig for forståelsen av språklig
indeksering og nøytralitetsstrategier, som jeg diskuterer i artikkelen om Oslos
sosiolingvistiske utvikling i del III og også kort i avsnitt 7. På makronivå er
dette relevant i analysen av lingvistiske landskap i del II. Der brukes dette
som utgangspunkt for å analysere hvilke språk som er synlige og ikke i de
lingvistiske landskapene på Majorstua og Grünerløkka.

4.4 Globaliseringas refleksivitet

Jeg tolker dialektnivellering (dialektnivellering blir diskutert i avsnitt 4.7) i
Oslo som en frakoplingsprosess, mens bruk av trekk som indekserer øst- eller
vesttilhørighet, tolkes som språklig ideologisk differensiering, eller en form for
tilbakekopling. Johnstone mener altså at tematisering av dialektnivellering
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er en viktig faktor i språklig differensiering. Hun mener at det blant annet
er dialektnivelleringas refleksivitet som fører til en ideologisk differensiering,
eller at når nivellering blir merkbart, fører til at det snakkes om det, noe
som igjen fører til en økt bevissthet om enkelte språklige trekk som da blir
potensielle for revitalisering. En slik refleksiv aktivitet er det Johnstone kaller
talk about talk (Johnstone 2004), og hun skriver:

If the conditions are right – if there is at least one linguistic form
that people can notice which is heard in one city or region and
not in others, if linguistic difference is ideologically associated
with social difference in the socio-cultural milieu at hand, and if
reasons to notice and to talk about such difference arise – then
people may link the identity of a place with particular forms of
speech. (Johnstone 2010, s. 391)

Johnstone aktualiserer altså diskursen rundt språkendring som en del av
endringsprosessen, en tankegang som kan sies å overlappe med folkelingvistisk
tankegang, som vil bli diskutert i neste avsnitt.

4.5 Folkelingvistikk, masserapportering og sted

I folkelingvistikken er det folks oppfatninger om språk som undersøkes. Den-
nis R. Preston har argumentert for å inkludere folkelingvistiske aspekter i
sosiolingvistikken, og skriver:

Even if impressions, classifications, and caricatures of language
and language use do not cycle back and influence the deepest
cognitive language capacities, they are part of the information
needed to understand the status of and regard for language use
in communities. (Preston 1989, s. x)

I Oslo-testen tok vi dette på alvor, og i den siste artikkelen i denne avhand-
linga (i del IV) diskuteres metodologiske aspekter ved å samle inn selvrap-
porterte språkdata og språkevalueringer. Dette er en måte å kartlegge det
Johnstone kaller “talk about talk”. Vi gikk bredt ut og spurte talerne om
variasjon i oslomålet, og siden respondentene også la igjen informasjon om
bosted, kunne vi kople variasjon i diskursen om språk, direkte til sted. Ma-
terialet fra Oslo-testen viste blant annet at oppfatninger av variasjonen i
endelsen -a/-en i bestemt form entall av substantiv deler byen mellom øst og
vest. Så selv om oslomålet kan sies å standardiseres i retning av én stedsnøy-
tral varietet, gir dette en klar indikasjon på at enkelte trekk indekserer en øst-
eller vesttilhørighet. Utfra det Johnstone skriver kan dette altså tolkes som
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en revitalisering av et trekk som kan ha vært en aktuell kandidat for nivelle-
ring. Denne revitaliseringa mener jeg det også grunn til å se i sammenheng
med revitalisering av Oslos indre østre områder.

4.6 Gentrifisering og revitalisering av øst

Ifølge Aspen (2005a) har store deler av Oslos indre øskant gjennomgått en
gentrifiseringsprosess. Den har foregått i to omganger, først på Rodeløkka og
Kampen på 1970-tallet, og deretter en ny omgang som starta på Grünerløk-
ka på 1990-tallet, som i ettertid også har spredd seg til Tøyen, Grønland,
Sagene og Torshov (sst., s. 122). Begrepet gentrifisering ble introdusert av
den britiske sosiologen Ruth Glass på 1960-tallet (Glass 1963), og brukes i
Norge i dag til å beskrive en fysisk og sosiokulturell oppgradering av tid-
ligere arbeiderstrøk. Oppgraderinga innebærer at nye middelklassegrupper
gjenoppdager byen, og omformer det som i Oslo er typiske østkantområder
etter egne bolig- og livsstilspreferanser (Aspen 2005a, s. 121-122). På samme
måte som Johnstone mener diskursen knytta til dialektnivellering er en med-
virkende faktor i en språklig endringsprosess, mener Aspen at statushevinga
av særlig Grünerløkka ikke bare henger sammen med en demografisk endring,
men at den også er knytta til en diskurs om urbane livsstils- og områdekvali-
teter (sst., s. 123). Utforsking og symbolsk markering av livsstil, identitet og
tilhørighet har fått en ny valør og betydning i den samtidige bykulturen (sst.,
s. 134), og særlig i gentrifiserte områder får mer allmenne livsstilsdiskurser
en egen aktualitet og synlighet, noe som tilfører disse områdene nye trekk og
betoninger (sst., s. 144). Dette innebærer altså at østkanten i Oslo ikke lenger
primært assosieres med industrialisering og arbeiderkultur, men har en ny og
progressiv identitet som er spesielt synlig i de områdene der gentrifiseringa
har vært mest intens, og diskursen rundt dette er blitt en forsterkende fak-
tor i denne utviklinga. Å velge seg østkanten som sted, kan altså tolkes som
et moderne livsstilsvalg, og i dette bildet ser ikke a-endelser i bestemt form
entall ut til å først og fremst ha en tradisjonell dialektkonnotasjon som det
kanskje hadde tidligere.

Avslutningsvis vil jeg understreke at Aspen (sst., s. 125) også mener at
gentrifiseringsbegrepet, slik det brukes i Norge, kan se ut til å mangle en viss
kristisk dimensjon. På engelsk gir dette begrepet ganske éntydig assosiasjo-
ner til sosiale utstøtningsmekanismer og sterke eiendomsinteresser, i tillegg
til lokalpolitisk motstand fra befolkningsgrupper som fortrenges av gentrifi-
sering. Dette gir igjen assosiasjoner til global økonomi og overmakt. Sæter
(2005, s. 157) fokuserer på hvordan gentrifisering presser svake grupper ut
til randsonen av byen. I rekonstruksjonen av byrommet, endres identiteten
til et sted, og de sterkeste aktørene er de som får stå bak rekonstruksjonen
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(Sæter og Ruud 2004, s. 76). I Oslo er det fortsatt store forskjeller mellom
øst og vest, men de største gruppene med dårlige levekår finner man ikke i
dag i indre øst, men i drabantbyene. “ “Øst” flytter nord og sør.” (Bråthen
mfl. 2007, s. 11). Språklige konsekvenser av dette bør undersøkes i Oslo, men
har dessverre ikke fått plass innafor rammene av dette arbeidet. Se avsnitt
6 for diskusjon.

4.7 Dialektnivellering

Dialektnivellering er et sentralt begrep i dette arbeidet, noe det som nevnt
også har vært i dialektforskning i Norge siden 1980-tallet (se avsnitt 3).
I TEIN-prosjektet (Talemålsendring i Norge) var det et sentralt anliggen-
de å avdekke eventuelle utviklingstendenser i retning av regionale talemål i
Norge (Mæhlum og Røyneland 2011, s. 78). Denne utviklinga har blitt kalt
regionalisering, og begrepet er brukt mer eller mindre synonymt med dialekt-
nivellering (jf. for eksempel Akselberg 2003), men Røyneland (2005, s. 50)
argumenterer for at regionalisering passer bedre for å beskrive resultatet av
dialektnivelleringsprosessen enn selve prosessen. I det følgende vil jeg følge ar-
gumentasjonen i Røyneland (39-ff. sst.), der dialektnivellering defineres som
et dynamisk dialektkontaktfenomen som innebærer at den strukturelle for-
skjellen mellom nærliggende dialekter gradvis blir redusert, og at variasjonen
innen en dialekt også gradvis blir redusert. Dialektnivellering er språkeks-
ternt motivert, og vil på lengre sikt altså føre til reduksjon av intrasystemisk
variasjon, men vil i en overgangsfase føre til økt variasjon. Ifølge Røyneland
er det i denne overgangsfasen mange norske talemål er i nå, og oslomålet
må kunne sies å beskrives best om i en slik situasjon. Denne definisjonen er
basert på Hinskens (1996) som igjen tar utgangspunkt i Trudgill (1986).

Auer og Hinskens (1996) forslår en modell for å beskrive dialektendrings-
prosesser i dagens Europa. Modellen viser at dialektnivellering kan skje på
flere ulike nivåer, horisontalt og vertikalt, og nivellering brukes altså som fel-
lesterm for både horisontal og vertikal konvergens. Horisontal konvergens kan
beskrives som dialekt-dialekt-konvergens og innebærer altså nivellering mel-
lom to forskjellige dialekter, mens vertikal konvergens er nivellering mellom
dialekt og standard. Denne modellen ligger også til grunn for typologien i
Auer (2005) som jeg bruker i artikkelen om Oslos sosiolingvistiske utvikling
(del III).

En horisontal nivelleringsprosess inkluderer primært en geografisk dimen-
sjon, mens en vertikal nivelleringsprosess inkluderer både en geografisk di-
mensjon og en statusdimensjon. Vertikal nivellering vil dessuten også inne-
bære advergens mot standard siden standarden gjerne ligger høyere i det
sosiale statushierarkiet. Ved å bruke denne modellen forutsetter jeg at også
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Norge har en talespråklig standard, noe for eksempel Røyneland (2005, s. 49)
støtter. Hun mener det i Norge er rimelig å operere med en talespråklig stan-
dard som står i et vertikalt statusforhold til andre talemålsvarieteter i landet,
selv om den kanskje ikke er så éntydig her som i andre europeiske land.

Røyneland (sst., 47-ff.) påpeker at i modellen til Auer og Hinskens, blir
basedialektene og standarden framstilt som idealiserte lingvistiske størrelser.
Et skille mellom horisontal og vertikal nivellering forutsetter at man opererer
med klart definerte disktinkte varieteter som ikke overlapper hverandre, noe
de selvsagt ofte gjør i praksis (se forøvrig Hårstad (2009, s. 138) for diskusjon
av det isomorfiske crux ).

Oslomålets utvikling tolkes i del III som en hovedsakelig vertikal nivelle-
ringsprosess der jeg argumenterer for at advergens mot standard er den do-
minerende tendensen. Dette er likevel ikke éntydig, og i artikkelen er derfor
også demotisering og destandardisering relevante begreper. Disse begrepene
brukes sånn de er definert i Auer og Spiekermann (2011, s. 161). Der defineres
destandardisering som en utvikling der standarden mister sin posisjon som
“det beste” språket, noe som innebærer en svekkelse av hele “standardideolo-
gien”. I artikkelen (i del III) argumenterer jeg for at den varieteten som som
har ligget høyest i statushierarkiet ser ut til å bevege seg nedover i dette.
Standardideologien i Norge er relativt svak, så en destandardisering i norsk
sammenheng vil bety en ytterligere svekkelse av en allerede svak ideologi.
Demotisering innebærer ifølge Auer og Spiekermann (sst., s. 161) derimot at
standardideologien forblir intakt, men at holdningene til å snakke dialekt-
ene endres. Det skjer dermed ingen endring i synet på hva som er det beste
språket, men det skjer en oppgradering av tidligere “lavstatusspråk”.

Til slutt vil jeg påpeke at identitetskonstruksjon ikke er inkludert som en
sentral del av analysene her. Siden livsstils- og verdivalg står såpass sentralt
i mine analyser her, ville det absolutt tilført en nyttig dimensjon. Jeg har
likevel valgt å holde det utenfor fordi hovedfokus her er på talemålssituasjo-
nen, der språkvalg blir analysert på et makronivå, og ikke enkeltpersoners
identitetsforhandlinger, eller “the construction of personae” (Eckert 2011),
altså på et mikronivå (se forøvrig avsnitt 6).

5 Metode

5.1 Innledning

I denne delen vil jeg se nærmere på metodologiske problemer med å un-
dersøke talespråk ved å se nærmere på metodologiske valg i de tre mest
betydningsfulle undersøkelsene av språk i Oslo de siste hundre åra. Disse tre
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er selvsagt Larsens undersøkelse av Kristiania bymål (Larsen 1907), TAUS14

og NoTa15. I diskusjonen vil det viktige skillet mellom dialekt som system og
dialektsituasjon, diskutert i Nilsson (2009), stå sentralt.

Nilsson diskuterer metodologiske utfordringer i forbindelse med å beskrive
dialektendring, og sammenlikner opptak fra 1948 og 2007-2008 fra en bygd
i Vest-Sverige. Informantene i den eldste studien er ifølge Nilsson typiske
NORM-informanter, eller Non-mobile, Older, Rural Male (se for eksempel
Chambers og Trudgill 1998 [1980]). Informantene så nemlig ut til å være
valgt etter hvor mange tradisjonelle dialekttrekk de brukte, siden målet med
denne studien var å beskrive et språksystem utfra dialektologiske standar-
der (Nilsson 2009, s. 210). I den nåtidige studien var ikke bruk av spesielle
språklige trekk noe kriterium for informantutvelgelsen, og Nilsson viser at de
forskjellige informantene i denne studien, bruker tradisjonelle dialekttrekk i
ulik grad, og utfra disse informantene ser det ut til at den tradisjonelle dia-
lekten har gjennomgått en omfattende nivelleringsprosess. Ved å selv velge
ut en samtidig informant utfra et NORM-prinsipp, viser Nilsson at det er
mulig å finne informanter som representerer en mer tradisjonell dialektbruk,
og Nilsson konkluderer med at dialekten som system ikke ser ut til å ha endra
seg mye, i motsetning til dialektsituasjonen.

I denne avhandlinga er dialektsituasjonen i Oslo tema, og ikke oslomålet
som system, og i dette avsnittet vil jeg ta utgangspunkt i de tre overnevnte
undersøkelsene, og diskutere metodologiske utfordringer i sammenheng med
å beskrive språklige endringer over et lengre tidsspenn. Jeg vil diskutere hvor-
dan undersøkelsene avgrenser studieobjektet, og hvordan de forholder seg til
forholdet mellom språk og sted. De er særlig forskjellige på den måten at
Larsens undersøkelse primært er en forskningsrapport basert på én persons
observasjoner, mens de to andre, TAUS og NoTa, er store innsamlingsprosjek-
ter der det innsamla materialet har vært tilgjengeliggjort for flere forskere.
Alle undersøkelsene er naturligvis prega av sin tid, med de metodologiske
utfordringene og antakelsene som var aktuelle for den tida undersøkelsene
ble gjennomført. Selv om ingen av dem har hatt som mål å gi et uttømmen-
de bilde av språkforholdene i Oslo, har de forholdt seg språkets territorielle
tilkopling på ulike måter. Felles for dem er likevel at de har hatt som utgangs-
punkt at språket i Oslo er knytta tett sammen med sosiale forhold i byen,
og i denne sammenhengen er sted på ingen måte irrelevant. Undersøkelsene
vil bli diskutert kronologisk, med Larsens undersøkelse først. Siden den blir
diskutert gjennom hele avhandlinga, vil den ikke bli nøye omtalt her. Etter
Larsen kommer TAUS, og før NoTa-undersøkelsen blir diskutert, vil jeg også

14www.tekstlab.uio.no/nota/taus/index.html (28. oktober 2012).
15www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (28. oktober 2012).
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diskutere hva flyttestrømmer til Oslo betyr for hvordan byen ser ut i dag.
Aller sist i dette avsnittet vil jeg drøfte metodologiske utfordringer med tale-
målsdata, før jeg ser på hva OT kan bidra med og hva metodetriangulering
kan ha å si for denne sammenhengen.

5.2 Amund B. Larsen og Kristiania Bymål

I Kristiania Bymål. Vulgærsproget med henblikk på den utvungne dagligtale
(Larsen 1907) fokuserer Amund B. Larsen på én gruppe språkbrukere som
kan sies å ha i hvert fall ett felles sosialt utgangspunkt, nemlig at de var
fanger på en straffeanstalt i Kristiania.

For den aller største del har jeg funnet mine hjemmelsmænd blant
straffanger på en strafanstalt i Kristiania, idet jeg har valgt så-
danne hvis fortid gav grund til at anta at de kunde vulgærsproget
godt. (Larsen 1907, s. III)

En sosial gruppe var altså grunnlaget for den språklige avgrensninga. De få
utvalte informantenes språk danner grunnlaget for vulgærsproget i Kristiania.
Ved å fokusere på språket til en gruppe som Larsen gjør, unngår man å
konfrontere eller plassere studieobjektet sitt innafor språklige og geografiske
grenser for språksamfunnet.

Da Amund B. Larsen gjorde sin undersøkelse av Kristiania bymål på
begynnelsen av 1900-tallet, brukte han seksten informanter. Av disse seksten
var seks stykker født utafor byens grenser, og av informantenes 32 foreldre
var det kun foreldrene til én informant som var født i byen, mens ingen av
besteforeldrene var født i Oslo (Larsen 1907, 16).

5.3 Labovs inntreden i Norge: TAUS-undersøkelsen

TAUS-prosjektet er tydelig Labov-inspirert, eller en del av “control via speak-
er variables”-paradigmet (se for eksempel Gregersen, E. Møller og Pedersen
1994, s. 171). I Labovs doktoravhandling (Labov 1966) ble variasjon i et
urbant språksamfunn undersøkt, og som Gregersen, E. Møller og Pedersen
(1994, s. 171) skriver: “[...] to capture the variation within a speech commu-
nity, one needs to know how the whole community speaks.”. Og siden New
York var språksamfunnet Labov undersøkte, og det bodde rundt 10 millio-
ner mennesker der, tok Labov i bruk sosiologiske metoder for å trekke ut et
utvalg av befolkninga. De aktuelle sosiale variablene Labov fokuserte på, var
sosial klasse, kjønn, etnisitet og alder, variabler som har beholdt en viktig
plass i sosiolingvistikken i ettertida (sst., s. 171). I TAUS var variabelen re-
gion særlig sentral. Informantene i TAUS var bosatt på Kampen/Vålerenga
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i øst, eller Frogner/Uranienborg i vest, og ved å velge et sted ble også sosiale
og språklige forskjeller tatt høyde for. Region-variabelen i TAUS hadde altså
både en geografisk og en sosial betydning. Den representerte “delkulturen”
informantene ble regna til, og det talemålet de var forventa å snakke (Hans-
sen, Hoel mfl. 1978, s. 9). Dette valget skulle sikre at ulike sosiale grupper
ble representert i materialet, noe som bygde på: “[. . . ] vår allminnelige kunn-
skap om kultur og språkforskjeller i Oslo, med kjerneområder øst og vest for
Akerselva.” (sst., s. 8). I motsetning til Larsen (1907), som tok utgangspunkt
i en sosial gruppe, er altså valg av sted forventa å definere språklige og sosiale
grupper i TAUS, noe som bekrefter det tette forholdet mellom geografi, språk
og sosiale forhold i Oslo på den tida.

Mens Larsen ikke hadde noe krav til at informantene hans måtte være
født i byen, var det sentralt i TAUS at informantene skulle være født og
oppvokst i byen fordi:

[. . . ] undersøkelsen er retta mot oslo-dialekten, ikke mot språket
som tales av folk som er bosatt i Oslo. Innflyttere til byen faller
derfor utafor denne undersøkelsen [. . . ] (Hanssen, Hoel mfl. 1978,
s. 7)

Larsen fokuserte ikke spesielt på sted, og på hans tid var heller ikke den va-
rieteten han undersøkte, den som her kalles østvarieteten og har sitt opphav
i norske dialekter, like sterkt knytta til østkanten som den er blitt i TAUS.
På TAUS-tida har sammenhengen mellom varietet og geografi blitt sterk,
selv om dette også kan nyanseres. Wiggen (1980, s. 39) skriver at østvarie-
teten har vært levende og i systematisk bruk også i “de midlere og høgere
samfunnsklassers boligområder” helt inn i det tjuende århundre. I artikkelen
om oslomålet (i del III) hevder jeg at TAUS-prosjektet har spilt en sentral
rolle i å sette ord på øst- og vestvarietetens tilhørighet til nettopp øst- og
vestkanten. Og siden sted har blitt en såpass betydningsfull variabel i TAUS,
er det kanskje ikke uventa at informantenes bakgrunn samtidig har kommet
mer i fokus.

Likevel, hvis vi ser på flyttemønstrene i Oslo på TAUS-tida, må det ha
vært krevende å gjennomføre et sånt utvalg i praksis. Bildet av Oslo som inn-
flytterby er like gammelt som byen selv. I 1875 var bare 42 prosent av innbyg-
gerne født i byen, og selv om andelen byfødte økte noe utover på 1900-tallet,
og var på høyden i 1930 med nesten 50 prosent, var altså mer enn annen-
hver hovedstadsborger født et annet sted hele denne perioden (Kjeldstadli
2000 [1994], s. 97). Oslo hadde etter dette en jevn befolkningsvekst fram til
1960-tallet, med en topp rundt 1967. I løpet av tjueårsperioden mellom 1967
og 1986 var det nedgang i folketallet (Benum 2000 [1994], s. 54), før det i
perioden 1986-2006 økte med rundt 89 000 (Bråthen mfl. 2007, s. 52).
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Da TAUS-undersøkelsen ble gjennomført på 1970-tallet var byen altså in-
ne i en periode da den for første gang opplevde en nedgang i befolkningen.
Det betyr at landskapet informantene skulle plukkes fra umulig kan ha vært
et område som var dominert av folk som var født i byen, noe som også pro-
blematiserers av Hanssen mfl. (1977, s. 7). TAUS var et foregangsprosjekt i
sin tid på flere måter, blant annet ved at kvinner ble inkludert i undersøkel-
sen, og at det hadde en bydialekt som tema. Likevel kan dette ønsket om at
informantene skulle være bofaste, tolkes som et etterslep fra en dialektolo-
gisk forskningstradisjon, der kravet til informantene fremdeles kan ha vært
påvirka av ønsket om NORM-informanter.

Informantutvelgelsen i TAUS skulle være tilfeldig ved at bestemte gater i
bydelene ble plukket ut, og en person på hvert femte gatenummer ble rekrut-
tert til undersøkelsen (Hanssen, Hoel mfl. 1978, s. 9). Men undersøkelsen er
ikke ment å være statistisk representativ, og “[. . . ] det er feil å lese disse resul-
tatene for disse gruppene som om de uten videre skulle gjelde for befolkninga
generelt.” (sst., s. 10). Dette mener jeg er et viktig poeng. TAUS var et pro-
sjekt i stor skala i norsk sammenheng på den tida, og TAUS-medarbeiderne
hadde et omyggelig fokus på informantutvalg sammenlikna med svært mange
andre undersøkelser. Likevel er det mitt inntrykk at tilfeldig utvalg og statis-
tisk representativitet er begreper som ofte blandes sammen i språkforskning.
TAUS-materialet var altså ikke statistisk representativt, og er ikke ment å
ha en overføringsverdi til hele byens språk. TAUS er ikke ment som en kart-
legging av dialektsituasjonen i Oslo som helhet. Den har riktignok et svært
sosiolingvistisk fokus på den måten at undersøkelsen så på hvordan språket
ble brukt av ulike sosiale grupper. Den dokumentasjonen som ble gjort i dette
prosjektet har også bidratt til en mulighet for å beskrive dialektsystemene i
byen, men undersøkelsen kartla ikke språksituasjonen i Oslo på 1970-tallet.

5.4 Enda mer om flytting

Da TAUS-prosjektet ble gjennomført, var det altså nedgang i befolkningen
i Oslo for første gang i nyere tid. I 1948 ble Oslo slått sammen med forste-
dene i Aker (Benum 2000 [1994], s. 54), noe som førte til at flytting som
tidligere hadde foregått fra bykjernen (Oslo) og ut i forstedene (Aker), nå
innebar intern flytting innafor bygrensene. Fra 1949 og fram mot TAUS er
det en økende tendens til forstadsdannelse også lengre utenfor bykjernens
grenser, samt inn i nabokommunene. Samtidig som Oslo opplever en ned-
gang i folketallet, vokser kommunene rundt Oslo, og med et par unntak, fikk
alle kommunene i nærområdet mer enn fordobla folketallet mellom 1950 og
begynnelsen av 1970-åra. I store deler av disse områdene grodde bebyggel-
sen sammen slik at det ble et sammenhengende byområde (sst., s. 55). Mens
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TAUS-undersøkelsen fokuserte på byens indre sentrale områder, er byen i dag
prega av å henge tett sammen med en større region (også fysisk).

I november 2005 hadde én av fire bosatte i Oslo flytta til byen i løpet av
perioden 2000-2005. Kartet i Figur 2 under illustrerer flyttestrømmer mellom
landsdeler i Norge i 2009, og viser at presset på Oslo-regionen er stort:

Figur 2: Flyttestrømmer 2009

Figur 2 illustrerer flyttestrømmer i Norge i 2009, og viser at de hovedsakelig
går i retning av Oslo-regionen. Og i tillegg til stor innflytting, er byen også
svært prega av intern flytting. Som eksempel ble i gjennomsnitt omtrent
halvparten av befolkninga i en grunnkrets skifta ut i løpet av perioden 2000-
2005 (Bråthen m.fl. 2007, 55). Det har vært et politisk ønske å få folk til å
flytte på seg for å motvirke en konsentrasjon av sosiale problemer, særlig i
øst, ved å stimulere til en “sammensatt befolkning” i alle bydelene (Sæter og
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Ruud 2004, s. 117-118). Disse store befolkningsendringene har gjort at byen
ser ganske annerledes ut i dag enn den gjorde da TAUS-materialet ble samla
inn.

Bråthen mfl. (2007) deler 2000-tallets Oslo opp i områdene indre øst,
indre vest, ytre øst og ytre vest, i tillegg til nye og gamle drabantbyer. I TAUS
ble Frogner/Uranienborg og Kampen/Vålerenga valgt som kjerneområder for
vest og øst fordi disse bydelene ble ansett å være mest stabile med hensyn
til bosetting og sosio-kulturell sammensetting (Hanssen 1978, 9). Bråthen
m.fl. påpeker at flyttemønstrene i Oslo i stor grad preges av livsfase, og i
dag er andelen unge voksne og enslige dobbelt så høy i indre by som i resten
av byen (Bråthen m.fl. 2007, 63). Barnefamilier flytter gjerne fra indre by
til ytre by, innvandrerfamilier flytter som regel fra indre til ytre øst, mens
norske og vestlige familier gjerne flytter fra indre til ytre vest. Det er den
omfattende flytteaktiviteten i Oslo som bidrar til å opprettholde og til dels
forsterke de sosio-økonomiske forskjellene mellom bydelene, og forskjellene
er størst mellom ytre vest og nye drabantbyer, områder som er prega av
mange innvandrere (sst., s. 58-62). Aure, Langset og Sørlie (2011, s. 45)
påpeker dessuten at også flerstedstilknytning er blitt et viktig element i denne
sammenhengen. Folk bor ikke nødvendigvis bare på ett sted. Dette kan blant
annet ses i sammenheng med nye familiestrukturer der barna flytter mellom
forskjellige hjem som ikke nødvendigvis ligger på samme sted.

Byen og stedet slik det var på 1970-tallet, er radikalt endra. Da NoTa-
prosjektet skulle undersøke språket i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet,
måtte mye mer enn bare bykjernen være nedslagsfelt dersom målet var en
kartlegging av oslomålet.

5.5 NoTa-undersøkelsen

Resultatet av innflyttinga til Oslo-området, i tillegg til de store demografis-
ke endringene i byen de siste 40 åra, gjør altså at områdene for delkulturen
TAUS-informantene skulle representere, ser svært annerledes ut i dag. Utfra
dette, er det gode grunner til å anta at sted har en helt annen betydning
i dag enn på 1970-tallet. Språksamfunnet i Oslo i dag stopper ikke ved by-
grensa. Store deler av østlandsområdet, og særlig Akershus spiller helt klart
en sentral rolle i dette bildet. Dette er en forventa utvikling med tanke på de
enorme demografiske endringene som har skjedd de siste 64 åra, siden Aker
ble innlemma i Oslo.

TAUS har vært et forbilde for NoTa-prosjektet (Johannessen og Hagen
2008, s. 9), og i og med at endringene i Oslo siden TAUS har vært så store,
har det tydelig vært en utfordring i NoTa å finne fram til hvilke informanter
som kan representere oslomålet i dag. I TAUS framstår situasjonene i Oslo
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polarisert og sentralisert. NoTa framstår ikke sånn, her er Oslo-regionen ned-
slagsfelt.

NoTa-materialet ble samla inn på begynnelsen av 2000-tallet, og består
av opptak av intervjuer og samtaler med 166 informanter fra Oslo-området. I
likhet med TAUS, er stedsvariabelen – eller regionsvariabelen – i NoTa også
viktig. NoTa har en større definisjon av Oslo som språkområde. Ett av kri-
teriene for informantutvelgelsen var at informantene skulle bo eller arbeide
i Oslo eller Akershus, selv om de godt kunne være født og oppvokst i andre
kommuner omkring Oslo (definert som kommuner i pendleravstand til hoved-
staden, for eksempel Drammen, Horten, Gran, Stange).16 Stedsvariabelen i
NoTa er også delt i to, men i NoTa er den ikke delt i vest og øst, men i
vest og rest. De vestre bydelene var Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St.
Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker, bydelene i rest var Alna, Bjerke, Gamle
Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner, Søndre Nordstrand og Østensjø.
Akershus-kommunene Asker og Bærum ble regna som vest, mens de andre
Akershus-kommunen ble regna som rest.17 NoTa-prosjektet har derfor tatt
høyde for at oslomålet ikke kan avgrenses innen Oslos administrative gren-
ser, og har på den måten i større grad enn tidligere undersøkelser tatt et
skritt i retning av å kartlegge Oslos språksituasjon, og ikke bare språksys-
tem. Denne tilnærminga er ambisiøs og fortjener å bli tatt alvorlig, men den
er på ingen måte uproblematisk.

144 av informantene i NoTa er plukka ut i et utvalg som er representativt
på et teoretisk nivå, på den måten at materialet består av informanter som er
jevnt fordelt over de sosiale kategoriene kjønn, utdanning, alder, og bosted i
vest eller rest. Denne inndelinga føyer seg altså også inn i et klassisk labovsk
paradigme. Derimot er ikke dette materialet statistisk representativt fordi
informantene ikke er plukka ut ved tilfeldig utvalg (se for eksempel Gregersen,
E. Møller og Pedersen 1994, s. 172). Det er heller ikke basert på en avgrensa
populasjon (se for eksempel Aalen 1998). Det er for eksempel ikke tatt høyde
for at utdanningsnivået i Oslo varierer mellom bydelene,18 og heller ikke
at andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn varierer.19 I tillegg kommer
utfordringa med flerstedstilhørighet (Aure, Langset og Sørlie 2011, s. 45), noe
som skapte problemer for vest-rest-inndelinga. På nettsidene til NoTa står

16www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/#informantutvalg (12. mars 2012)
17www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/ (23. april 2012).
18www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/utdanning/

(13. april 2012).
19www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-

%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter
/Oslostatistikken/Befolkning/Innvandrere/Innvandrere2011/innv06.05.11.htm
(23. april 2012).
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det:20

Problemet var å få informantene til å passe inn i bare en [sic] av
kategoriene. Mange er oppvokst i rest, men har flyttet til vest.
Mange har flyttet fram og tilbake osv. Vi valgte å klassifisere
informantene i Oslo vest- og Oslo rest-kategoriene på grunnlag
av stedet der informantene hadde bodd lengst – fra barneårene
til i dag.

Problemene med å putte informantene i kategorier i NoTa kan tolkes som et
forsøk på å få terrenget til å passe med kartet, og ikke omvendt.

Ved å se disse innsamlingsprosjektene i lys av Nilsson (2009), vil jeg hevde
at resultatet fra TAUS, sett fra nåtida, ble mer “dialektologisk” enn det som
kan ha vært intensjonen. TAUS’ nedslagsfelt er såpass geografisk begrensa,
samtidig med at informantene kun representerer deler av Oslos befolkning,
siden det var høye krav for deltakelse, og derfor representerer opptakene fra
TAUS på mange måter dialektsystemene mer enn en dialektsituasjonen i
Oslo.

Ved å lytte til TAUS og NoTa, er det slående hvor like NoTa-informantene
fra rest og vest høres ut i forhold til informantene fra øst og vest i TAUS. Men
utfra erfaringene til Nilsson (sst.) kan det hende vi i dag hadde vært i stand
til å finne informanter i Oslo som representerer omtrent de samme varietetene
vi kan høre i TAUS. I tillegg kan det hende at dersom TAUS hadde hatt et
større geografisk nedslagsfelt, ville også flere informanter derfra ligget mellom
de to ytterpunktene mange av TAUS-informantene representerer.

5.6 Metodologiske utfordringer med talespråksdata

Til nå har jeg pekt på noen av utfordringene med å sammenlikne resultater
og data fra forskningsprosjekter som er gjennomført på ulike tidspunkt. For
det første endrer forskningstradisjonen seg over tid, så hva som oppfattes
som studieobjektet er ikke nødvendigvis det samme på to ulike tidspunkt.
I de tre prosjektene jeg har diskutert her, har fokuset gradvis flytta seg fra
språksystemet til språksituasjonen. For det andre har jeg vist at det territo-
rielle nedslagsfeltet for forskninga også har gjennomgått så store endringer
at en sammenlikning kan virke konstruert, og dermed ikke i i stand til å gi
noe bilde av den virkeligheten man ønsker å beskrive.

I det følgende vil jeg diskutere noen flere metodologiske utfordringer med
talespråksdata, nemlig det som kan ses i sammenheng med talernes intra-
individuelle variasjon, og som i metodologien diskuteres i sammenheng med

20www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/ (23. april 2012).

42



observatørens paradoks (Labov 1991[1972]). Siden talerne ikke snakker kun
én variant av et talespråk, men har et register med blant annet flere formali-
tetsnivåer, må forskeren ta stilling til hvilket nivå de undersøker. Sollid (2002)
drøfter denne problematikken. Hun diskuterer hvordan Labov (1991[1972])
og Milroy (1987) søker å redusere effekten av observatørens paradoks, og at
det er disse “mottiltakene” som har resultert i det vi kjenner som det sosio-
lingvistiske intervjuet.

Dette intervjuet er et metodologisk rammeverk som både TAUS og NoTa
bruker, selv om de bruker det forskjellig. Siden TAUS følger direkte i den
labovske tradisjonen, var dette rammeverket særlig sentralt. I TAUS for-
søkte de å kompensere for paradokset på flere måter. Blant annet fikk ikke
informantene vite at de var med på en språkundersøkelse. Før opptakene
ble de tilsendt et informasjonsbrev der de ble bedt om å delta på en bolig-
og miljøundersøkelse (Hanssen, Hoel mfl. 1978, s. 9). Denne fremgangsmå-
ten ville ikke vært ansett som forksningsetisk forsvarlig i dag, og dette blir
også tematisert i Hanssen, Hoel mfl. (sst., s. 14-15). TAUS-materialet be-
står utelukkende av intervjuer, og informantene ble intervjua med håndholdt
mikrofon. Sett fra vår tid, er det forståelig at dette var en svært formell si-
tuasjon, både for informanten og forskeren. I dag er elektronisk utstyr med
opptaksmulgheter hverdagslig, i motsetning til på 1970-tallet.

Siden opptakssituasjonen på TAUS-tida tydeligvis ble oppfatta som mer
formell, er det heller ikke underlig at forskerne hadde en forventning om
at informantene kunne tenkes å snakke “the superordinate dialect” (Labov
1991[1972], s. 111) i opptakssituasjonen. TAUS-prosjektet er tross alt ut-
ført på den tida da Labovs tanker om “the vernacular” var dagsaktuelle (se
diskusjon i Sollid 2002).

B-serien i TAUS var innspillinger gjort med sikte på å se på kontekstav-
hengig variasjon, og TAUS-materialet viser at talemålet varierte med hvem
som brukte det, hvem det brukes til, hva det brukes til, og hva det snakkes
om (Western 1977, 1). I NoTa er informantene tatt opp i to ulike situasjoner,
én intervjusituasjon som likner intervjusituasjonen i TAUS, i tillegg til at de
er tatt opp i samtaler to og to. I NoTa hadde informantene dessuten på seg
små mikrofoner, eller “mygger”, så mikrofonenen var ikke så synlige, men i
NoTa ble informantene også filma mens de prata, og videokameraet var fullt
synlig. I de fleste av disse samtalene satt det en feltarbeider inne på samme
rom som informantene for å sørge for at det ikke oppsto tekniske problemer
underveis.

I prosjektet Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS), som på be-
gynnelsen av 2000-tallet samla inn talemålsmateriale fra 56 ungdommer i
på to ulike steder i Oslo (Gamle Oslo og Holmlia/Søndre Nordstrand) med
det siktemålet å kartlegge språksituasjonen i multietniske og flerkulturelle
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miljøer i Oslo, ble samme innsamlingsprosedyre som for NoTa brukt. Men
i samtalene i UPUS-materialet satt det ikke en feltarbeider inne sammen
med informantene. Opsahl og Nistov (2010, 52-ff.) viser at det er forskjell i
språkbruken til informantene i de to opptakssituasjonene, at det er sammen-
heng mellom situasjonstype og syntaktisk struktur. På tross av at flere av
informantene i dag trolig er mer vant til opptaksutstyr og eksponering enn
det som var tilfellet på 1970-tallet, er det altså likevel synlig kontekstuell
veksling mellom disse situasjonene. Det er ikke gjort liknende systematiske
undersøkelser for NoTa meg bekjent, men på nettsidene til NoTa-korpuset
står det:

Vi opplevde også at språket til informantene endret seg fra det
halvformelle intervjuet til samtalene. I intervjuene er språket for
eksempel mer stakkato, det er flere en-endinger og pauser. I sam-
talene er det flere a-endinger, dessuten flere innslag av slang og
banning.21

Graden av veksling i de ulike situasjonene er interessant, men det er ikke
overraskende at folk snakker på ulik måte med ulike mennesker. Det er heller
ikke lenger vanlig å se på det som et metodologisk problem (se for eksempel
Sollid 2002). Språkbrukere veksler, og i et større materiale med opptak av
talespråk, må man ta høyde for at man har de dataene man har, og at andre
situasjoner ville gitt andre data. I tilfellet med TAUS er det tenkelig at det
har eksistert en viss frykt for at alle informantene skulle snakke likt, eller “the
superordinate dialect”, men i materialet er det er stor variasjon i språkbruken,
og store forskjeller mellom øst og vest, og det blir bare spekulativt å hevde
at enkelte språklige trekk er utelatt i TAUS-materialet, selv om språket i
materialet selvsagt reflekterer opptakssituasjonen, eller som Hanssen, Hoel
mfl. (1978, s. 16) skriver:

Slik [A-]materialet nå er blitt, mener vi at det inneholder det
språket informantene bruker i samtale med et menneske de ikke
kjenner fra før, men som de er vennlig eller velvillig stemt overfor
og som viser interesse for det de forteller. I begynnelsen av inter-
vjuene er de gjerne forholdsvis kortfatta og formelle, men i den
delen som gjelder minner fra barndom og skoledager, virker det
som de glemmer mikrofonen og sin selvbevissthet.

Det som derimot kan være en betydningsfull faktor for det språklige resul-
tatet i NoTa-materialet, er at de informantene som stiller opp i denne typen

21www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (27. oktober 2012).
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undersøkelser kan tenkes å representere samme type mennesker, at de som
stiller opp i sånne undersøkelser kan tenkes å representere akkurat det samme
sjiktet av samfunnet, for eksempel, sånn at det materialet man sitter igjen
med kanskje kan være noe ensidig, og representere noe sånn som den “mil-
de midten” av dette språksamfunnet, og ikke ytterpunktene i språkområdet.
NoTa kan også tenkes å være dominert av folk som mener at de snakker
“riktig”, og at de som ikke har en sånn oppfattelse av talemålet sitt i mindre
grad vil være villig til å stille opp som informanter. Tekstlaboratoriet ble
under innsamlingen oppringt av flere som mente at deres talemål burde være
representert i materialet, og disse personene representerte gjerne de mer pre-
stisjefylte delene av oslomålet (personlig kommunikasjon med Kristin Hagen,
Tekstlaboratoriet). De gjorde dessuten opptak på flere videregående skoler
der rektoren valgte ut elevene, og vi vet ikke hva slags kriterier de ble valgt
etter (personlig kommunikasjon med Janne Bondi Johannessen, Tekstlabora-
toriet). Ved et tilfeldig utvalg ville man kompensert for dette, noe NoTa som
sagt ikke er. Uansett kan man ikke tvinge folk til å stille opp i undersøkelser
som dette, så selv om man ønsker et tilfeldig utvalg, kan man risikere at alle
som for eksempel mener de snakker “feil”, ikke vil stille opp. Dette kan hel-
ler være et argument for at det er nyttig å supplere opptaksdata med andre
typer data dersom man prøver å kartlegge dialektsituasjonen.

5.7 Oslo-testen

I OT har vi tilnærma oss språksituasjonen i Oslo på en helt annen måte.
Siden hele artikkel IV diskuterer metodologiske betraktninger om OT, vil
jeg her kun drøfte den i relasjon til og som supplement til NoTa. I Norge
hadde 93 prosent av husholdningene Internett i 2010,22 og den muligheten
som ligger i dette mediumet for å nå store mengder mennesker, er relativt nytt
i forskningssammenheng. Internett er et frakoplingens medium, det innebærer
en mulighet for å forlate tanken om fysisk nærhet til studieobjektet, men det
medfører også nye og andre metodologiske utfordringer.

En undersøkelse som dette kan ikke, i motsetning til opptak, fortelle oss
noe om det faktiske talemålet eller språksystemet til hver enkelt respondent.
Samtidig viser resultatene fra OT at sammenlikna med NoTa, er det et på-
fallende sammenfall mellom distribusjonen til variasjonen i oslomålet i det
rapporterte materialet og de faktiske talemålsopptakene.

The proper object of study should not be behavior alone, or norms
alone, but rather the extent to which (and the rules by which)

22www.ssb.no/vis/emner/07/02/30/medie/art-2012-03-20-01.html (18. mai 2010).
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people deviate from the explicit norms that they hold. (Labov
1991[1972], s. 205-251)

Punktnedslagene til Larsen (1907) og TAUS gir, ikke overraskende, bare in-
dikasjoner på talemålssituasjonen i Oslo. NoTa bidrar med en mye bredere
dekning av situasjonen, men etterlater seg samtidig et spørsmål om repre-
sentativiteten til materialet, og også spørsmål knytta til grensene for språk-
området, mens en kombinasjon av innsamling og masserapportering kan se
ut til å bidra til å øke forståelsen for hele talemålssituasjonen.

Siden det er vanskelig å avgrense et språksamfunn, er det problematisk
å finne en avgrensa populasjon man kan trekke et statistisk representativt
utvalg informanter fra. Det at et språksamfunn har uklare grenser, gjør det
vanskelig å avgjøre hva som skulle vært et representativt utvalg av språksam-
funnet. I OT har i gjennomsnitt 12 prosent av befolkninga mellom 13 og 59
år besvart undersøkelsen, og dette er et svært høyt tall i språkvitenskapelig
sammenheng.

Det å ta i bruk et massemedium som Internett på denne måten, er å til-
passe forskninga til dagens samfunn, samtidig som det utvider bruksområdet
til en lang dialektologisk tradisjon, nemlig spørrelistetradisjonen. OT viste
seg å bidra med svært nyttig informasjon om språksituasjonen i Oslo, men
nyttigheten av informasjonen er i stor grad knytta til det materialet vi sitter
på fra før. Det at resultatene fra OT kan støtte seg på resultatene fra NoTa,
er avgjørende i denne sammenhengen. Det er også antakelig avgjørende for
denne metoden at variasjonen man undersøker er kjent for respondentene, og
mulig for dem å forstå. All språklig variasjon kan trolig ikke testes på denne
måten, særlig ikke hvis man kun støtter seg på skriftbildet. OT kommuniser-
te med respondentene kun gjennom skrift. Dette gjør at skillet mellom skrift-
og talespråk er fjerna for respondenten, av forskeren. Det er usikkert om for
eksempel variasjon i l -fonemet i oslomål kunne vært undersøkt på denne må-
ten. Men det at oslomålet også består av morfologisk, syntaktisk og leksikalsk
variasjon, og variasjonen i tillegg er realisert i normalisert skriftspråk, kan
være avgjørende for at testen fungerte så godt.

Ifølge Svendsen (2004, s. 76) kan det å bruke en mangfoldig tilnærming til
studieobjektet der metodene står i et komplementært forhold til hverandre,
kompensere for svakheten til de ulike metodene. Med metodetriangulering
kan man blant annet evaluere hvor godt de enkelte metodene er egna for å
samle inn data som belyser forskningsspørsmålene. Man kan undersøke om
det er selve metoden som er uegna eller om det er noe ved selve studieobjek-
tet man ikke har fanga. Man kan altså styrke tilliten til analyseresultatene,
samtidig som man undersøker metodens validitet. Jick (1979, s. 602) skriver
at metodetriangulering er:
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[...] largely a vehicle for cross validation when two or more distinct
methods are found to be congruent and yield comparable data
[...] The effectiveness of triangulation rests on the premise that
the weakness in each single method will be compensated by the
counter-balancing strengths of another.

6 Funn og konklusjoner
I dette arbeidet har det overordnete målet vært å vise at koplinga mellom
språk og sted i Oslo har en annen dynamikk i dag enn det som har vært
tilfellet tidligere. Mens koplinga mellom føde- og/eller oppvekststed tidlige-
re var tett, mener jeg språklig og geografisk tilhørighet i større grad henger
sammen med (andre) livsstilsvalg i dag. Dette utgangspunktet er teoretisk
forankra i særlig Giddens (1990, 1991), der de globale prosessene som kalles
frakopling (disembedding) og tilbakekopling (re-embedding) er særlig sentra-
le. Ifølge Giddens lever vi i et posttradisjonelt samfunn. Dette er i følge han
en konsekvens av moderniteten som innebærer at samfunnet, i motsetning til
tidligere, i stadig mindre grad styres av tradisjoner. Vi lever i en frakopla ver-
den der valgfriheten er så stor at tradisjonen er overflødig. Når tradisjonen
mister taket, blir dagliglivet konstruert på bakgrunn av et dialektisk sam-
spill mellom det lokale og det globale. Det fører individet opp i en konstant
valgsituasjon der individets prosjekt blir å opprettholde en sammenhengen-
de, konstant revidert biografisk livsfortelling. I denne sammenhengen mener
Giddens at livsstilsvalg blir stadig viktigere for å konstituere en selvidenitet
(se forøvrig avsnitt 4). Med dette utgangspunktet er det særlig tre punkter
som har vært viktig for arbeidet mitt, og det er at:

1. Språket er endra

2. Sted(et) er endra

3. Det sosiale innholdet til språket er endra

Hvordan undersøkte jeg dette?

1. Kartla språksamfunnet og språkendringsprosesser (nivelleringstendens-
er)

2. Undersøkte symbolsk betydning til det fysiske byrommet

3. Undersøkte sammenhengen mellom språklige varianter og sted
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Utgangspunktet for denne studien var de to talespråkskorpusene fra Tale-
målsundersøkelsen i Oslo (TAUS) og Norsk Talespråkskorpus – Oslodelen
(NoTa). Begge inneholder opptak av oslomål, TAUS fra 1970-tallet og NoTa
fra 2000-tallet. Forskjellen mellom disse er tilsynelatende at TAUS ser ut til
å dokumentere en språksituasjon som deler Oslo geografisk mellom øst- og
vestkanten, mens NoTa dokumenterer en situasjon der talespråket virker mer
ens, og der forskjellene ikke like enkelt kan adresseres til øst- og vestkanten.
På bakgrunn av dette ble følgende forskningsspørsmål stilt:

1. Har Oslo i dag en talemålssituasjon der beboere i øst snakker én varietet
og de i vest en annen?

2. Er bruk av trekk som tradisjonelt er assosiert med enten øst eller vest
i dag et uttrykk for livsstilsvalg mer enn oppvekststed?

3. Har Oslos (indre) østkant fått en ny sosial betydning i dag sammen-
likna med 1970-tallet? Og hva slags betydning har det i en eventuell
nivelleringsprosess i oslomålet?

4. Er distribusjonen av de ulike variantene i NoTa lik distribusjonen av
de samme variantene i Oslo-testen?

Mens de tre første spørsmålene handler direkte om språksituasjonen, handler
spørsmål fire om metode. Det første spørsmålet blir hovedsakelig undersøkt
i artikkelen om Oslos sosiolingvistiske utvikling i del III. Den er delt i en
diakron og en synkron del. Analysen tar utgangspunkt i Auer (2005) for å
framstille utviklinga i talemålet i Oslo diakront, der oslomålet analyseres
fra å være to varieteter fra 1600-tallet, mot å bli én varietet i dag. Denne
utviklinga tolkes som en vertikal konvergeringsprosess, men med et adver-
geringsresultat (se Auer 1988, Røyneland 2005), der særlig det som siden
1970-tallet ble kalt østvarieten ser ut til ikke lenger å være en sentral del
av oslomålet. Denne nivelleringsprosessen forutsetter at det som etter hvert
kalles øst- og vestvarieteten av oslomålet har ulik plass i et prestisjehierar-
ki, der østvarieteten har dialektstatus og vestvarieteten har standardstatus
ifølge argumentasjonen i Auer (2005, se også avsnitt 1.5).

Tidligere har blant annet Røyneland (2009) argumentert for at oslomålet
befinner seg i det som ifølge Auers typologi kalles et Type-C-repertoar eller en
diaglossisk situasjon. Jeg argumenterer for at oslomålet etter TAUS på 1970-
tallet har kommet over i et Type-D-repertoar med dialektdød. I motsetning til
tidligere ser det ikke lenger ut til at det skjer en overføring av språklige trekk
fra dialekt til standard, noe jeg med utgangspunkt i typologien beskriver som
at bunnen i dialekttrekanten har falt ut, og at de trekkene som ikke allerede
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har lykkes med å flytte høyere opp i trekanten før bunnen falt ut, står i fare
for å forsvinne helt.

Selv om oslomålets diakrone utvikling hovedsakelig tolkes som en vertikal
nivelleringsprosess der jeg argumenterer for at advergens mot standard er
den dominerende tendensen, er dette likevel ikke éntydig, og i artikkelen er
derfor også destandardisering et relevant begrep. Begrepet brukes sånn det
er definert i Auer og Spiekermann (2011, s. 161), som en utvikling der stan-
darden mister sin posisjon som “det beste” språket, noe som innebærer en
svekkelse av hele “standardideologien”. Jeg argumenterer for at vestvariete-
ten, som tidligere i nivelleringsprosessen hadde standardstatus, også beveger
seg nedover i hierarkiet – altså i retning av østvarieteten.

Siden analysen på dette tidspunktet har kommet fram til vår egen sam-
tid, går artikkelen over i en synkron analyse. I denne analysen mener jeg
standard-dialekt-rammeverket ikke lenger er like nyttig for å forstå utviklin-
ga i oslomålet, men at oslomålet bedre forstås i sin lokale kontekst, og ikke
i lys av relasjonen til andre varieteter i landet. I den interne situasjonen i
dagens oslomål er øst-vest-dikotomien mer sentral enn en høy-lav-dikotomi.
Nivelleringsprosessen kan på denne måten tolkes som en frakoplingsprosess,
der oslomålet frakoples den geografiske øst-vest-dikotomien. I denne sam-
menhengen er det mer nyttig å forstå oslomålets utvikling som en standardi-
seringsprosess, der standardisering må tolkes som en utvikling mot en tale-
målsvarietet som er nøytral i forhold til øst-vest-dikotomien. Denne måten
å tilnærme meg dagens situasjon kan i seg selv tolkes som et uttrykk for
destandardisering siden jeg nettopp tar avstand fra Oslos nasjonale posisjon
for å forstå hva som foregår internt i byen.

I denne analysen tolkes dagens situasjon i oslomålet med utgangspunkt
i én variabel, nemlig endelsene -a/-en i bestemt form entall av substantiv.
Flere undersøkelser har pekt i retning av at den østlige a-endelsen ser ut til
å ekspandere også i vest (se for eksempel Western 1977, og Jahnsen 2001),
og variabelen ser ut til å være sentral i øst-vest-dikotomien også i dag, men
altså på en annen måte enn tidligere. I analysen undersøkes denne variabelens
distribusjon i TAUS og i NoTa med det resultatet at dette trekket ikke ser
ut til å ekspandere i oslomålet verken i øst eller vest. På tross av at dette
resultatet viser data fra Oslo-testen (OT) at folk i Oslo rangerer dette trekket
høyere enn andre østtrekk som ble undersøkt. OT viser også at selvrapportert
bruk av dette trekket deler Oslo sosiogeografisk inn i øst og vest, noe som
tolkes i lys av tilbakekopling.

I en moderne ramme signaliserer ikke dialektbruk kun en tradisjonell til-
hørighet, og i dialekten kan være kun én tilgjengelig kode for å signalisere
tilhørighet, samtidig som grensene mellom disse kodene er ikke alltid like
klare (Røyneland 2005, se også Mæhlum 2009, s. 30) Samtidig som talemå-
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let i Oslo ser ut til å standardiseres i forhold til øst-vest-dikotomien, viser
egenrapporteringene av -a/-en i bestemt form entall av substantiv fra OT
at byen deles mellom østlige og vestlige bydeler. Ifølge argumentasjonen min
her kan både bruken av a-endelse og en-endelse tolkes som dialektbruk fordi
dialekt i denne sammenhengen tolkes som indeksererende bruk av trekk for
å flagge en øst- eller vesttilhørighet.

Dette mener jeg må ses i sammenheng med en rekke livsstilsvalg. Mens
språkbruk tidligere var mer knytta til hvor man var født og oppvokst (eller
til tradisjonen), er det noe som i dag må velges i større grad. Disse språk-
valgene må ses i sammenheng med andre livsstilsvalg, og særlig mener jeg
dette er tilknytta bostedsvalg i Oslo. Byen er prega av mye innflytting og
intern flytting, flytting som blant annet er knytta til livsfase (Bråthen mfl.
2007). I sum ser det ut til at koplinga mellom livsfase, livsstilsvalg og bosted
er sentralt for å forstå språkvalg i Oslo. Johnstone (2010) relatererer tilbake-
koplingsprosesser i talespråket direkte til fysiske rom som meningsbærende
sosiokulturelle rammer. Johnstone mener steder preges av mening gjennom
hvordan de oppleves, hvordan de lukter, føles og høres ut, nettopp sentrale
elementer i det jeg kaller personligheten til et sted i artikkelen om lingvistiske
landskap i Oslo. For at opplevelsene av et sted skal være kollektivt menings-
fulle, mener Johnstone de må bli koordinert diskursivt gjennom menneskelig
interaksjon.

I LL-analysen er basisen at lingvistiske landskap reflekterer de sosiokultu-
relle prosessene som utspiller seg der, og at dette er en viktig del av det som
på norsk kan kalles et steds personlighet (sense of place i den engelske artik-
kelen). Dette har betydning for språkutviklinga i byen fordi jeg argumenterer
for at øst- og vestkanten i Oslo historisk har vært en kontekstualiserende fy-
sisk ramme for oslomålet, og at egenskaper ved Oslos fysiske øst- og vestkant
dermed har fått en symbolsk tilknytning til den språklige øst-vest-dikotomien
i byen. Denne analysen illustrerer dessuten (de symbolske) endringene som
har skjedd i Oslo indre øst siden 1970-tallet. Analysen er komparativ, og
sammenlikner språkvalg på butikkskilt i handlestrøket på Majorstua i vest
og på Grünerløkka i øst.

Mens det lingvistiske landskapet på Majorstua framstår som en del av en
abstrakt global kultur, framstår det på Grünerløkka som deltakende i den
stedsspesifikke lokale kulturen. Det lingvistiske landskapet på Majorstua tol-
kes som frakopla lokalmiljøet. Butikkene er standardiserte, det vil si at de har
en utforming som lett kan passe inn i ethvert lokalmiljø, og det er mye bruk
av andre språk enn norsk og særlig engelsk er svært synlig i bybildet. I ana-
lysen brukes termen standardisering om kjedebutikkenes uniformering. For
kjedebutikkene ser det ut til at standardisering er ressursbesparende. Profi-
leringsmateriell og varer er standardiserte for å passe inn i enhver kontekst.
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Butikkenes uttrykksformer er standardiserte for å kunne brukes uavhengig av
lokalitet, eller på tvers av tid-rom-dimensjonen, hvis jeg skal følge Giddens.
På Grünerløkka er derimot tilbakekopling hovedtendensen i det lingvistiske
landskapet. Det viser seg blant annet gjennom at norsk språk er dominerende,
og eksplisitt lokale referanser er svært mye brukt. Grünerløkka er et av Oslos
gentrifiserte områder, som betyr at Grunerløkka er et tidligere arbeiderstrøk
som har gjennomgått en fysisk og sosiokulturell oppgradering (Aspen 2005a,
s. 121-122). Dette har ført til en revitalisering av bydelen, et revitaliserings-
prosjekt som blant annet blir bygd gjennom det lingvistiske landskapet. Det
nye Grünerløkka bygges ved å eksplisitt kople næringslivet til det fysiske by-
rommet, noe som blant annet gjøres ved å bruke lokale steds- og gatenavn
på butikkskiltene, i tillegg til at norsk er markedsføringsspråk nummer én.
Dette bidrar til at Grünerløkka uttrykker en personlighet der lokalmiljøet
virker representert.

På samme måte som Johnstone mener diskursen knytta til dialektnivel-
lering er en medvirkende faktor i en språklig endringsprosess, mener Aspen
at statushevinga av særlig Grünerløkka blant annet er knytta til en diskurs
om urbane livsstils- og områdekvaliteter (sst., s. 123). Utforsking og sym-
bolsk markering av livsstil, identitet og tilhørighet har fått en ny valør og
betydning i den samtidige bykulturen (sst., s. 134), og særlig i gentrifiserte
områder får mer allmenne livsstilsdiskurser en egen aktualitet og synlighet,
noe som tilfører disse områdene nye trekk og betoninger (sst., s. 144). Dette
innebærer altså at østkanten i Oslo ikke lenger primært assosieres med in-
dustrialisering og arbeiderkultur, men har en ny og progressiv identitet som
er spesielt synlig i de områdene der gentrifiseringa har vært mest intens, og
diskursen rundt dette er blitt en forsterkende faktor i denne utviklinga. I den-
ne sammenhengen kan det å velge seg østkanten som sted altså tolkes som
et moderne livsstilsvalg, og i dette bildet ser altså ikke a-endelser i bestemt
form entall ut til å først og fremst ha en tradisjonell dialektkonnotasjon (jf.
for eksempel Mæhlum 2002) som det kanskje hadde tidligere, men er altså
indekserende for en ny øst-identitet.

Oppsummert hittil vil jeg hevde at svaret på forskningsspørsmål num-
mer én, om Oslo i dag har en talemålssituasjon der beboere i øst snakker én
varietet og de i vest en annen, er nei. Talemålet i Oslo variererer, men si-
tuasjonen er ikke lenger delt mellom øst- og vestkanten, men det er en sterk
kopling mellom (noen) språklige variabler og øst-vest-dikotomien, og bruk
av disse kan indeksere en øst- eller vesttilhørighet i sammenheng med andre
livsstilsvalg. Dette blir derfor også svar på forskningsspørsmål nummer to,
altså at trekk som tradisjonelt er assosiert med enten øst eller vest i dag mer
kan ses som et uttrykk for livsstilsvalg enn oppvekststed. Når det gjelder
det første delspørsmålet i forskningsspørsmål nummer tre, om Oslos (indre)
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østkant har fått en ny sosial betydning i dag sammenlikna med 1970-tallet,
vil jeg hevde at det er riktig å påstå at i hvert fall deler av østkanten har
fått en ny sosial betydning som kan koples til en moderne livsstil. I denne
sammenhengen er det viktig å påpeke at østkanten i Oslo er mer enn indre
øst. “Øst” flytter nord og sør” ifølge Bråthen mfl. (2007, s. 11), og med det
mener de at Oslos sosiale østkant er flytta fra indre by og ut i de nordlige
og sørlige randsonene av byen. Dette er områder som også huser en stor del
av Oslos innvandrerbefolkning. Språklige konsekvenser av dette er blant an-
net undersøkt i prosjektet Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS)
på 2000-tallet, men har dessverre ikke fått plass innafor rammene av dette
arbeidet.

Den nye, moderne betydninga til Oslo indre øst, kan tolkes i sammenheng
med statusen til a-endelser i bestemt form entall av substantiv, og sånn sett
være et uttrykk for demotisering. Demotisering innebærer ifølge Auer og
Spiekermann (2011, s. 161) at holdningene til å snakke dialektene endres.
Det skjer dermed ingen endring i synet på hva som er det beste språket, men
det skjer en oppgradering av tidligere “lavstatusspråk”. Indekserende bruk av
a-endelser kan ses i lys av den eksplisitte bruken av lokale virkemidler i det
lingvistiske landskapet på Grünerløkka som bidrar til å gi Grünerløkka – og
østkanten – et revitalisert sosialt innhold fordi koplinga mellom (sosial)kultur
og geografi blir eksplisitt. Når også moderne og trendy blir kombinert med
dette, framstår østkanten som et svært progressivt livsstilsprosjekt.

Som nevnt innleningsvis var målet da jeg starta med dette prosjektet
høsten 2009 å gjøre en strukturell sammenlikning av materialet samla inn i
TAUS på 1970-tallet og NoTa på 2000-tallet. Det framsto som en vanskelig
oppgave siden jeg mangla en oversikt over språksituasjonen som gjorde meg
i stand til å forstå hva det egentlig var jeg sammenlikna i disse to korpu-
sene. På tross av at TAUS og NoTa utgjør omfattende mengder data, har
det vært en betydelig utfordring i dette arbeidet å avgjøre deres representa-
tivitet for språksituasjonen i Oslo. I den siste artikkelen i denne avhandlinga
undersøkes samsvaret mellom egenrapporterte språkdata i OT og distribu-
sjonen til de samme variablene i NoTa, og distribusjonen av disse variablene
samsvarer i de to datasettene. Utfra den forskningsteoretiske historien, er
dette et uventa resultat. I sosiolingvistikken har det vært investert mye ar-
beid i å blant annet prøve å minimere effektene av blant annet observatørens
paradoks (Labov 1991[1972]) for å undersøke “naturlig språk” (etter Milroy
1987). Selv om sosiolingvistikken i dag er mer opptatt av språklig variasjon
som ressurser (se for eksempel Blommaert 2010), hadde jeg forventa å svare
nei på det siste forskningsspørsmålet, altså om distribusjonen av ulike varian-
ter i NoTa var lik distribusjonen av de samme variantene i Oslo-testen.Tatt
i betraktning alle metodologiske grep språkforskere gjør for å få tilgang til
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troverdige språkdata, er det et overraskende at det later til å være så enkelt
at man bare kan gå ut og spørre folk om hva de sier, og faktisk få det samme
svaret som når man tar dem opp på bånd.

Det krever flere undersøkelser som peker i samme retning for å kunne
fastslå at det samme vil skje om man gjentar dette forsøket, men jeg vil
antyde noen faktorer som jeg tror kan bidra til å forstå dette resultatet. Det
ene er, som også nevnt i IV, det som i statistikken kalles de store talls lov,
som går ut på at når et stort antall tilfeldigheter ses under ett, forsvinner det
tilfeldige, og erstattes med lovmessighet (Aalen 1998, s. 48). Det betyr at i
praksis, selv om noen respondenter kan ha sittet og gjennomført OT gang på
gang for å for eksempel prøve å få en annen språklig “diagnose” på slutten, så
har så mange svart på testen at det ikke ville kunne gi noe betydelig utslag
på resultatene. Det betyr samtidig at man kanskje er avhengig av en slik
enorm mengde svar for at dataene skal bli reliable, så temaet for en sånn
undersøkelse må altså ha en viss publikumsappell. Det hadde tydeligvis OT.
Men dersom appellen ikke hadde vært så stor, OT samla inn omtrent 115
000 svar, hadde vi muligens tvilt mer på resultatene.

Dette kan også være knytta til hva slags variasjon som testes i OT. Som
nevnt i avsnitt 5, er det trolig lettere å undersøke morfologisk, syntaktisk og
leksikalsk variasjon på denne måten, enn for eksempel fonologisk variasjon.
Og sist, men ikke minst kan dette også tenkes å henge sammen med talemåls-
situasjonen i Norge, der dialektene nyter en høy status, så det å innrømme
bruk av former fra “the subordinate dialect” kan tenkes å være lettere her enn
i andre språksamfunn. Dette forsterkes trolig også av, som jeg argumenterer
for, at oslomålet er i en situasjon der “the subordinate dialect” ser ut til å
kunne koples til en revitalisering som gjør at bruk av disse variantene kan
oppfattes som moderne og progressivt.

Til slutt vil jeg hevde at forholdet mellom språk og geografi har fått et
nytt innhold i Oslo nyere tid. Mens stedet man var født på tidligere spilte
en avgjørende rolle for hvordan man snakka, ser det ut til at livsstilsvalg er
mer avgjørende for språklig tilhørighet i dag. Geografi er på ingen måte blitt
uvesentlig, men det er blitt vesentlig på en annen måte enn før, noe som er
vesentlig for å forstå dagens talemålssituasjon i Oslo.

7 Funn og videre forskning
Undersøkelsene i dette arbeidet har synliggjort særlig ett tema som bør un-
dersøker nærmere i oslomålet, og det er bruk av nøytralitetsstrategier. Jeg
hevder at oslomålet endrer seg fra to stedegne varieteter i retning av én steds-
nøytral varietet. Likevel er dette en prosess som skjer gradvis, og for mange
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av variablene i oslomålet, som for eksempel -a/-en i bestemt form entall av
substantiv, finnes bare disse to suffiksene. Jeg har vist at oppfatningene om
disse deler byen mellom øst og vest, at de ser ut til å indeksere en tilhørighet
til øst- eller vestkanten. Men hva når talerne ikke ønsker å indeksere en sånn
type tilhørighet? Et spørsmål som melder seg er nettopp hvordan det kan på-
stås at oslomålet er frakopla øst-vest-dikotomien når det ikke finnes varianter
som er nøytrale i denne sammenhengen? Det fins ikke noe nøytralt suffiks de
kan bruke for å ikke indeksere tilhørighet. I artikkelen om oslomålet i denne
avhandlinga, har jeg lagt ved en e-post fra Anita Aasen, en av Oslo-testens
respondenter. Hun er vokst opp på Bjølsen i Sagene bydel. Sagene ligger i
indre øst, men er en av bydelene i Oslo der boligprisene øker mest, ifølge
en kronikk av sosiologen Ketil Rolness i Dagbladet 6. oktober 2012.23 Her
repeterer jeg et utdrag fra e-posten hennes:

Det er nok ikke så enkelt at vi skifter register bare etter den sosia-
le konteksten. Også i samme setning kan mange av oss bruke selv
og sjøl, sola og solen. Jeg tror noe av denne vinglingen/vinglinga
skyldes at vi ikke opplever noen av de tradisjonelle varietetene
som nøytrale. Bruker vi for mange østkantformer, føler vi fort
at vi bruker “gatespråk” og bare vestkantformer signaliserer også
verdier mange ikke helt vil identifiseres med. Vi legger altså ube-
visst opp til en nøytralitetsstrategi som gir mye språklig variasjon
også i en og sammen situasjon.

Her ville det vært nyttig med en stilstudie som kunne flytta fokuset fra makro-
nivå, som jeg har undersøkt, og over på interaksjon. Dette ville bli en såkalt
“third wave”-studie, som Eckert (2011, s. 27) beskriver som dette:

The third wave moves us away from the macro-sociological by
looking into people’s moment-to-moment negotiation of selves as
a personal and individual dynamic.

Uten å bli for anekdotisk, har jeg i løpet av denne arbeidsprosessen lagt
mer og mer merke til at dette kan være en del av standardiseringsprosessen i
oslomålet. Jeg er selv en del av dette språksamfunnet, og befinner meg derfor
midt oppi denne situasjonen. Jeg vil si at mitt eget register går fra langt uti
vest til langt uti øst. Siden jeg mottok e-posten over, har jeg lagt merke
til at jeg forvalter mitt eget register på den måten Anita Aasen beskriver.
Dersom jeg bruker en variant som indekserer “for mye”, virker det som om

23www.dagbladet.no/2012/10/06/kultur/debatt/kommentar/erlig_talt/sagene/23736209/
(2. november 2012).
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jeg kompenserer for dette ganske raskt etterpå ved å bruke en variant som
“veier opp”. I denne sammenhengen kan veksling handle vel så mye om hva
man ikke vil indeksere.

Denne vekslinga kan tolkes som en nøytralitetsstrategi jf. for eksempel
Myers-Scotton (1976). Mæhlum og Røyneland (2012, s. 144) skisserer tre
ulike former for nøytralitetsstrategier. Den første er overgang til standard-
talemål, altså et talemål som har et større geografisk nedslagsfelt enn andre
varieteter, og på den måten kan oppfattes som nøytralt. Den andre stra-
tegien er dialektblanding, der man tar i bruk varianter fra flere dialekter
som til sammen blir en egen kode. Det å blande ulike koder kan ses som en
nøytralitetsstrategi. Den siste strategien er bidialektisme, som går ut på mer
kontekstavhengig veksling mellom ulike varieteter. Dette innebærer større in-
dividuelle repertoarer, og det nøytrale i strategien er tilpasninga av talemålet
til konteksten eller samtalepartneren. Oslomålet kan sies å gå innunder den
siste kategorien.

Et annet tema som for så vidt også går innunder stil og veksling, er en
hypotese jeg og Ingunn Indrebø Ims jobber med i Ims og Stjernholm (u.a.).
Den går ut på at det ser ut til at brukere av såkalte multietnolektiske trekk
kombinerer dette med trekk som ellers indekserer vesttilhørighet. Bruk av
multietnolektiske trekk er særlig dokumentert i noen av Oslos indre østlige
deler og i Oslo syd, områder med en høy andel innvandrere (Opsahl 2009).
Disse områdene er altså ikke assosiert med vestkanten, og hvis denne hypo-
tesen stemmer, kan dette også tolkes som en slags nøytralitetsstrategi. I så
fall kan dette tyde på at talerne gjennom bruk av multietnolektiske trekk,
markerer sin egen identitet kombinert med trekk som ligger høyt i prestisje-
hierarkiet.
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8 English summary
In this dissertation I argue that the relationship between language and place
in Oslo has changed in the recent years. Earlier, place of origin had a strong
impact on spoken language. Now, language use seems to index lifestyle rather
than place of birth. In this way geography is still significant for language use
but more in accordance with other lifestyle choices.

The starting point for this study is the two speech corpora (TAUS), con-
ducted in the 1970s and (NoTa), conducted in the 2000s. The most obvious
difference between them is that TAUS documents a situation where east and
west are linguistically separated, while NoTa documents a situation where
the two variants of the Oslo dialect seem to have converged.

Adding to these corpora 115 000 responses have been collected through
the online survey Oslo-testen. The survey was promoted via the website
of Aftenposten, one of Oslo’s largest newspapers. I have also conducted
a comparative linguistic landscape analysis from an eastern and a western
district in Oslo.

Based on this, the following research questions were developed:

1. Is the current situation that Oslo is divided linguistically in east and
west?

2. Are there features, traditionally associated with either east or west,
that are expressions of choice of life-style, rather than place of birth?

3. Is the social significance of (inner) East Oslo today different from what
it was in the 1970s? And what impact would this have on the potential
dialect levelling in the Oslo dialect(s)?

4. Is the distribution of the different variants in speech corpus NoTa simi-
lar to the distribution of the same self-reported variants in Oslo-testen?

In the analyses, Giddens’ (1990, 1991) theories on the global processes dis-
embedding and re-embedding are central.

The dissertation consists of three articles. The first article presents an
analysis of the linguistic landscapes in Majorstua in the inner west and Grün-
erløkka located in Oslo’s inner east. In this article the physical city is inter-
preted as a contextualizing framework for (social) place, Lefebvre (see e.g.
1991), Johnstone (2010). The second article consists of two analyses, where
the first one is diachronic and describes levelling in the Oslo dialect according
to Auer (2005), and the second part is synchronic where data from NoTa and
Oslo-testen is used to show the relationship between linguistic variants and
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place. The last article is co-written with Ingunn Indrebø Ims and discusses
methodological aspects of Oslo-testen.
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1 Introduction
In the field of linguistic landscape research several scholars have examined
the connection between signs and sense of place. According to Coulmas
(2009, p. 3), the origin of writing coincided with urbanization, reflected in
Habermas’ (1991[1962]) claim that the first text displayed in open space was
in fact the seed of the public sphere. (Ben-Rafael 2009, p. 40) specifies that in
linguistic landscape (hereafter referred to as LL) analyses, the focus is on the
territorial-geographic dimension of the public sphere, namely public space,
which has its own rules and regulations (Shohamy and Gorter 2009, p. 3).
As a product and consequence of social interrelations (Jaworski and Yeung
2010, p. 155, Lefebvre 1991), these rules and regulations can in effect be
understood as the place-specific (social) culture, one that will naturally differ
from place to place. Jaworski and Yeung (2010, p. 155) argue that space gets
its meaning from traces of human activity in the material world; embedding
language in public space contributes to the creation of such meaning, or sense
of place as it has also been called.

This chapter will juxtapose two urban districts in Oslo to examine how lo-
cal social culture is expressed in their respective LLs. As such, it will present
an overview of the districts as a backdrop, or contextualizing force (ibid.,
p. 155), for interpreting how sense of place is expressed differently in each.
These distinctions are expected to lie within the sociocultural differences be-
tween them. Finally, the analysis will demonstrate that these sociocultural
trends have similarities to social movements seen in several cities around the
world, and well documented in globalization theory as global social processes.
To describe these differences, two terms will be central, namely disembedding
and re-embedding (see e.g. Giddens 1990, Robertson 1992, Eriksen 2008).
The discussion is divided into quantitative and qualitative sections; the for-
mer will focus on which languages are present in the LLs, while the latter will
show how iconography is useful as a method for interpreting visual expression
in its sociocultural context.

2 Theoretical Aspects
Following Lefebvre (1991), the term sense of place can be seen as the percep-
tible product of a socially constructed space where people’s lives are reflected
in their physical surroundings, making space a contextualizing force where
sociocultural meaning is expressed. The sense of a place has also been re-
ferred to as its personality. As Ben-Rafael (2009, p. 42) writes, “[t]ogether
with the architecture and the flows of passers-by, LL is a major ingredient
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of the picture perceived by both residents and visitors of a given locality
describing its “personality” and distinguishing it from other places”. Here,
the features that distinguish one place from another are interpreted as socio-
cultural differences visible in our surroundings on both a macro and a micro
level. Distinctions on the macro level are the most apparent in comparisons
of, for instance, cities from different continents; however, they may also be
evident in the comparison of two districts in the same city, although much
more subtly. As this chapter will demonstrate, the sociocultural differences
between two districts in Oslo are made visible in their LL, which Ben-Rafael
(2009, p. 42) has emphasized as a gestalt in the social structuration of a place.
While a space’s personality includes many aspects, such as architecture and
passers-by, the LL is the only constituent under direct and instant influence
of social actors who shape and re-shape it constantly. By putting up (new)
signs, these actors can be seen as authors who decide what elements are to
be present or not in the LL.

Nothing warrants the congruence of these actors’ tastes and con-
siderations though altogether and without any preliminary con-
sultation, each of them contributes to create this overall picture
of the place [. . . ] (ibid., p. 43)

These actors’ sociocultural frameworks overlap by virtue of being located
in the same geographic area, which exposes them to common impulses from
their surroundings. For example, by sharing a geographic marketplace, shop-
keepers in a given place automatically address the same audience,1 creating
a competition in their LL that is closely connected to the economy. In keep-
ing with Cenoz and Gorter’ (2009) discussion of the LL’s significance to real
economic processes, this article will stress the important link between the
economic market and the linguistic symbolic marketplace with which it is
intertwined. In this context, Bourdieu’s metaphor about the economics of
linguistic exchanges becomes a literal depiction:

Linguistic exchange [. . . ] is also an economic exchange which
is established within a particular symbolic relation of power be-
tween a producer, endowed with a certain linguistic capital, and
a consumer (or a market), and which is capable of procuring a
certain material or symbolic profit. (Bourdieu 1991, p. 66)

1Even if shop keepers address the same passers-by, they do not, of course, necessarily
address the same kind of customers, but they share the same physical or geographic
neighborhood.
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Even though this essay primarily addresses spoken language, its purpose is
to explore the dialectic between shopkeepers and potential customers in the
marketplace, which is intrinsically related to real economic exchange. Lefeb-
vre also discusses the connection between space, economy and social culture,
maintaining, “[. . . ] social space is produced and reproduced in connection
with the forces of production” (Lefebvre 1991, p. 77). This is of great im-
portance for the LL, because, in order to extract real economic profit in a
district, the producers of linguistic tokens (i.e. the shopkeepers) need to be
aware of the market in which the consumer identifies him- or herself. In
order to succeed economically, they must decipher their area’s local sociocul-
tural code or, rather, its rules and regulations (Shohamy and Gorter 2009,
p. 3) with the LL acting as the visual interface between themselves and the
consumers.

In the following investigation, the LLs of two separate districts will be
examined to compare how such sociocultural codes or rules are expressed
in each one. To that end, the analysis will employ iconography, an ana-
lytic method commonly used in art theory to interpret social and historical
context based on the idea that a work of art bears important qualities re-
flecting the social conditions under which it was made. It is common in
iconographic analyses to juxtapose different works of art to highlight their
contextual differences and similarities (D’Alleva 2005, pp. 27-28), correlating
visual imagery with other cultural information that is pertinent to the read-
ing of art (Preziosi 1998, p. 227). The LL demonstrates the sociocultural
trends, or context, of a given area by projecting a sense of meaning that is
more than visual, reflected in the sociocultural messages sent from authors
to their intended audience through local signs. Visible expressions that are
seen as valuable in a specific context reflect the ongoing social processes and
values within that context; more specifically, signs relay the types of ideas
that are produced and reproduced at a given moment in a society. A sign’s
many components, such as design, name, symbolism and metaphor, are all
representations of a man-made visual communication that springs from the
social processes occuring in the society that the sign is made in and for.

In art history, iconography is closely associated with art historian, Erwin
Panofsky, who explains the ways in which artwork expresses sociocultural
context as following:

In a work of art, "form" cannot be separated from "content":
the distribution of colour and lines, light and shade, volumes
and planes, however delightful as a visual spectacle, must also
be understood as carrying more-than-visual meaning" (D’Alleva
2005, p. 21, after Panofsky 1970, p. 205)
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According to Panofsky, iconography has three levels. At the first level, the
viewer does a very basic formal analysis of the artwork. At the next, they
identify the motive before moving on to the third level, in which one deciphers
the meaning of the image. D’Alleva offers the following example: if you have
a plastic object, you will first identify the material, thereafter, its shape (here,
a woman). Finally, you recognize the plastic woman as a Barbie doll, realizing
its significance as a popular toy since the 1950s and, perhaps, examining how
the doll expresses certain ideas about women’s bodies and their role in the
society for which it was made (D’Alleva 2005, p. 22).2

It is noteworthy that D’Alleva herself uses a commercial product to illus-
trate iconographic art analysis, supporting the argument that visual design
in public space, or in the context of LLs, the visual expression of signs, re-
flects the sociocultural context of which it is a product. As previously men-
tioned, a place is regulated by geographically specific social rules (Shohamy
and Gorter 2009, p. 3) that make up the sociocultural frame acting upon
authors as they choose the style of their sign. Such rules thus play a sig-
nificant role in the moulding of an LL. Language is one example of stylistic
choice, which according to Shohamy and Gorter (ibid., p. 3), is motivated by
stereotypes of readers, another essential part of the sociocultural frame. The
signs’ authors follow what Spolsky (2009, p. 33) calls the “presumed reader’s
condition”, which assumes that they have an understanding of their sign’s
audience, or stereotypical reader, and more or less try to adjust its form and
content accordingly. Remembering Panofsky’s opinion that form and content
are a unity, it is likely that, together with language, everything constituting
a sign’s style, including choice of font, letter size, store name, metaphor and
symbolism, will vary with sociocultural context and goods offered. When
examining such sociocultural differences it is therefore essential to have in
mind Bourdieu’s perspective on the relationship between taste distinctions
and socio-economic conditions in the population (Bourdieu 2009[1979]).

In the following analysis, the comparison of two districts will accentuate
the sociocultural differences between them, evidencing the central role that
LLs play in imparting sociocultural messages to passers-by. These messages
contribute to moulding the personality or the sense of these places and sup-
port the notion that LL formation is in effect a structuration process in its
own right (see e.g. Ben-Rafael 2009, p. 44). As noted in the introduction, dis-
tinctions in the sense of the places examined here have similarities to social
processes that are well documented in globalization theory as global social

2There is a discussion in art theory as to whether all these stages actually are a part
of the analysis, and especially the first level is debated (see e.g. Preziosi 1998, ch. 5). In
this chapter, I will not go deeply into this debate, but rather focus on how iconography
can be useful in LL analyses.
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processes (see e.g. Giddens 1990, Robertson 1992, Eriksen 2008). As far as
terminology goes, the expressions disembedding and re-embedding will be cen-
tral to the discussion. Giddens describes disembedding as a consequence of
globalization whereby social relations are taken out of local contexts and re-
structured, a process closely related to standardization, which will also figure
prominently in this analysis. I will argue that disembedding and standard-
ization constitute the main trends in Majorstua, Oslo’s western district as
opposed to those found to the east, in Grünerløkka. Here, it is more useful
to interpret the LL in light of the term re-embedding, often expressed as glo-
calization, which expresses a new focus on local identity or, rather, a globally
re-embedding trend to the local (see e.g. Robertson 1992).

3 Points of Focus
Spolsky (2009, p. 32) problematizes the issue of where to carry out an LL in-
vestigation, arguing that, based on the fact that downtown areas vary in their
preferred languages, an incautious selection of streets can potentially lead to
biased and misleading results. This argumentation needs to be addressed.
First, an LL analysis presupposes an area with a certain density of signs,
which requires a certain density of people frequenting the area, and therefore
also involves sociocultural exchanges. Taking into account these local social
conditions, any given place with a certain amount of signs is of possible inter-
est to LL research. Second, variation between different areas highlights the
significance of LL analyses in that disparity between place-specific tendencies
in LLs is itself an argument for conducting an LL analysis. As Ben-Rafael
et al. (2006), Huebner (2006) and Huebner (2009), among others, have shown
(see also Hult 2009, for a comparative analysis in Sweden), by comparing dif-
ferent places or districts in a city, significant sociocultural differences between
them may be revealed.

3.1 Places of Investigation

The present analysis focuses on Majorstua and Grünerløkka, two areas in
Oslo’s inner central core. Majorstua is located on the west side of Oslo, while
Grünerløkka is located in the east, yet both districts have long histories as
local meeting places (Kjeldstadli 2000 [1994], p. 130). Except for the main
city centre, they are two of the city’s most important shopping districts
or, in other words, “the main pedestrian arteries” (Spolsky 2009, p. 32),
where Oslo’s shops and crowds are the most dense, and where one sees the
largest group of people outside of business hours (see Ben-Rafael 2009, p. 41).
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Figure 3 below illustrates Oslo’s inner core and the locations of Majorstua
and Grünerløkka, as well as the main city centre. The investigated arteries
are highlighted.

Figure 3: Oslo’s inner central areas. Highlighted are the main shopping arteries at
Majorstua and Grünerløkka. (Source: maps.google.com, author’s modifications.)

Oslo has a long history of separation, whereby “[t]he division between east and
west was a division between two social classes, two worlds [. . . ]” (Kjeldstadli
2000 [1994], 130, author’s translation). The backdrop for this division was
the industrial revolution during the transition between the 19th and 20th
centuries when the need for power supplies from the river Akerselva (also
marked in Figure 3) resulted in the settlement of workers close to the new
industry. As a result, Oslo’s blue-collar residents made their homes alongside
and east of the river, while the bourgeois population settled predominantly in
the west. This residential pattern gave way to a division of the city according
to income (ibid., p. 130), signalling the start of a social stratification that
can still be seen in today’s social statistics, as Figure 4 below illustrates:3

3Residents: Statistical Yearbook of Oslo (hereafter SYO) (2011: 36).
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4 5

Figure 4: Residents, average income/year, and real estate prices for Majorstua
and Grünerløkka.

The analysis included in this chapter was conducted during the spring and
summer of 2010, during approximately the same timeframe as the numbers
in Table 1 were collected. Majorstua and Grünerløkka have an almost equal
number of residents, with the average annual income measuring € 31 800
higher in Majorstua, where the average price indication for real estate rests
at € 1000 more per m2 than in Grünerløkka.

Majorstua has a long and continuous history as a commercial area, in
contrast to Grünerløkka’s shopping district, which was severely affected by
the recession of the 1980s-90s, during which time many shops were forced out
of business (Børrud 2005, p. 278). Over the past decades, Grünerløkka has
undergone a significant gentrification process (Robbins 2005, p. 233, Helle et
al. 2006, Aspen 2005), shrinking the presence of its former working class pop-
ulation. Today, the district is dominated by people between 25 and 35 years
of age, who live active urban lifestyles and whom often frequent its many
meeting places, such as coffee shops and parks (Børrud 2005, p. 297). As
such, the new Grünerløkka is much changed from its previous incarnations.
Based on the residents described by Børrud above, as well as the levelling of
social statistics between Majorstua and Grünerløkka, one would expect that
the residents living in the two areas today are not as different as in previous
years (see also Bråthen et al. 2007).

Oslo is a city with a highly mobile population; according to a 2007 report,
25 per cent Oslo’s residents in 2005 moved here during the period 2000-2005.
Additionally, there is also a high degree of moving within the city itself

4Average income/year: www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/-
getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%-
28UKE%29/Dokumenter/Oslostatistikken/Inntekt/inntekt2010/inntekt08.05.11.htm
(For residents aged 30-59, July 19th, 2012).

5Real estate prices: www.finn.no (September 2010).
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(Bråthen et al. 2007, p. 55). A comparison of two studies from 1972 and
2008, respectively, shows that the greatest change in people’s motivation for
moving to Norway from 1972 until 2008 was the emphasis on place and envi-
ronment (Aure, Langset, and Sørlie 2011, p. 44). Aure, Langset, and Sørlie
(ibid., p. 44) stress the connection between motivation for moving and values
connected to individualism, increased focus on leisure and consumption, and
how these factors are connected to identity.

The spoken language further supports this connection. Historically, the
dialect in Oslo was divided into two categories geographically associated with
the city’s east and west sides (Hanssen et al. 1977, pp. 7-8, Hanssen 2010).
The eastern variety is principally a Norwegian dialect, while the western way
of speaking has its roots in Danish (Hanssen 2010, p. 146), however, these
differences have diminished significantly over the past century. Today, the
Oslo dialect can generally be regarded as a single speech variety with several
distinctive features used to mark either an eastern or a western identity
(Stjernholm 2012).

This chapter will show that ideology is a pertinent component of the sep-
aration of Oslo’s central east and west side today. This is particularly visible
in newspapers where this divided nature of the city is repeatedly thema-
tized. Aftenposten, which, in addition to being a national newspaper, is one
of the biggest conservative publications in Oslo, focuses continuously on this
issue, publishing headlines such as “Differences in Wages Increasing Between
West and East”6 and “This is the Divided City”.7 In 2011, the newspaper,
Dagsavisen, which was previously published by the Labour Party (Arbeider-
partiet),8 ran a series of articles on “The Divided City”9 that led to a vibrant
debate in several media outlets. In addition, the national broadcasting net-
work, NRK, has included an extensive graphic presentation of the division of
Oslo in their Internet pages.10

During the spring of 2010, The Oslo Test (ibid.), an online survey of
language variation in Oslo, showed a strong connection between place and
reported language variation. The survey amassed approximately 50 000 re-
sponses from Oslo’s residents revealing that numerous people in Oslo (and
probably also on a national level as The Oslo Test got responses from people

6www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Inntektsforskjellene-ker-mellom-vest-og-st-
6681649.html#.TzjcdSOpSpc (October 27th, 2011, author’s translation).

7www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4144477.ece#.TzjcMCOpSpc
(Article about school results in Oslo, June 14th, 2011, author’s translation).

8snl.no/Dagsavisen (August 16th, 2012).
9www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread143516-

/#post_143516 (September 18th 2012).
10www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583 (August 16th, 2012).
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all over Norway) still experience their city as divided, with both place and
identity figuring as important factors.

The differences between Oslo’s east and west sides are well known to the
author of this chapter, who was born and raised in this city and has close
connections to both areas. My relationship to the city is an asset in this
context insofar as it has provided me with inside knowledge of its culture at
the same time as I am fully aware that my interpretation of the data might
appear overly influenced by my own personal views. In that light, I have tried
to be as objective as possible. Fortunately, my connections to Grünerløkka
and Majorstua are well balanced in that I see myself as equally attached to
both sides of the city and, in my experience, the sense of these places differs
significantly from one to the other. Due to their central locations in east
and west, I suggest that differences between these specific neighborhoods
are largely perceived to be representive of Oslo’s east and west sides more
generally. Thus, the sociocultural differences between these places may be
interpreted as support for a view of the city as still divided between east and
west.

According to Spolsky’ (2009, p. 33)’s discussion of the presumed reader’s
condition, understood here as the shopkeepers’ comprehension of their au-
dience and subsequent attempts to adjust their communication towards po-
tential customers, the situation in Oslo leads to the hypothesis that east and
west side shopkeepers have different expectations about their audience, and
as such different ways of communicating with them. If this is the case, we
can expect the analysis to reveal significant differences between the LLs in
these areas, a finding that is of great importance for the sense of these places.

3.2 Methodological Considerations

The number of signs in a given area of investigation can be overwhelming, and
it is challenging to select which items to focus on. Huebner (2009, pp. 70-71)
discusses the problem of including all possible signs in an LL analysis, arguing
for the classification of signs into genres. In addition to identifying relevant
places for exploration, I have chosen to focus primarily on shop names for
the purpose of this analysis. I will return to Habermas’ term public sphere,
defined as modern society’s buffer between the state and private life, an area
absorbed by capitalism and commercialization (Ben-Rafael 2009, p. 40). I
further maintain that everything concerning the style of the store’s sign, as
well as the goods offered inside, will vary by context, and that it is important
for shopkeepers to be aware of the local market. This context dependent
nature of shop names has also been pointed out by Blommaert (2010), who
writes about the chocolate store Nina’s Derrière (Nina’s Bottom) in Tokyo.
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While the literal meaning of the name is subordinated in Japan, it would not
likely find much success in France. It is the indexical value of French that is
salient in this context (Blommaert 2010, p. 29); to be successful, the name
needs to be suited for local sociocultural conditions.

As the analysis will show, there was, at the time of investigation, a salient
difference in the types of stores present in Grünerløkka and Majorstua.11 It
is therefore not only signage that is place dependent, but also the fact that
different areas attract different kinds of stores. If there are sociocultural
differences between Majorstua and Grünerløkka, it is also likely that the
people frequenting them have different shopping preferences.

The focus on shop names is based on two assumptions. First, compared to
other signs, it is probable that names play a significant role in the economic
success of a store. The second assumption follows from the first, positing
that the store’s name, and the sign on which it appears, are often made out
to be more consistent than other signs in the LL. For example, sales posters
have a shorter lifespan and may more easily be replaced and (re)adapted ac-
cording to evolving needs, whereas choosing a successful store name demands
a certain level of effort and is typically meant to be a relatively permanent
fixture.

In addition to having photographed all storefronts in the streets high-
lighted in Figure 3 on page 76, I support my analysis with interpretations
of the language on a selection of outside posters also visible in the pictures.
The discussion includes an ethnographic element in that I have personally
spoken to many of the shopkeepers, in addition to corresponding with one
of them by e-mail. Finally, the analysis is further upheld by recordings from
a radio program on the topic of LLs. During the fall of 2010, NRK (the
before mentioned national broadcasting station in Norway), aired a segment
about my research in which several of the shopkeepers from my analysis were
interviewed, giving answers to support my own interpretations. In the case
of one shop in particular, I have backed up my analytic argument with a
poster from their 2010 fall/winter campaign.

As previously outlined, the analysis will be divided into a quantitative and
a qualitative section. The quantitative analysis presents a categorization of
store names, while the qualitative section discusses a selection of those names
in more depth.

11I will note here that the LL is a dynamic topic of research, and this analysis will
therefore only be a presentation of a snapshot of Oslo. As I discuss further in (Stjernholm
2012), Oslo is rather a film than a foto, a metaphor used by Bråthen et al. (2007, p. 36).
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4 A Quantitative Approach to Exploring Who
Is Visible and Who Is Not

This section will introduce the quantitative data set. At Majorstua, 199 shops
were found to be facing the main shopping streets at the time of investigation
compared to 151 at Grünerløkka. All stores at Majorstua and Grünerløkka
facing the highlighted streets in Figure 3 on page 76 have been categorized
according to language, as illustrated in Figure 5:

Figure 5: Categorization by language. Number of stores in parentheses.

Such a categorization is potentially quite contradictory, since a central ten-
dency in the material seems to be for shopkeepers to avoid employing one
specific language reference, which might in turn be interpreted as a neutral-
ity strategy. By avoiding specific language references, the shopkeepers can
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ensure a wider audience. Rather, the main trend in the material is towards
hybridization or multi-referencing, if at varying degrees. Similar findings have
been documented in several LL analyses before this one (e.g. Backhaus 2007,
Blommaert 2010). Nevertheless, the most obvious way to categorize store
names (in a lingusitic approach), is by language. This is often a challenging
task since there is not necessarily a straightforward division of languages in
each case; instead, there is some form of cultural or linguistic hybridization
present in the majority of names. In many instances, it may be particularly
difficult to decide on a primary language reference since their linguistic con-
tent is usually open to various interpretations. This issue will be discussed
further in the qualitative approach in section 5.

The Hybrid category consists of names that are impossible to position
in a language category, like the name no52.no, which will also be discussed
further in section 5. Uncertain names are difficult to put in a single language
group, such as the grocery chain, Kiwi (as in kiwi fruit) since the letter w
is not commonly used in Norwegian spelling and may therefore be regarded
as foreign. The category Bilingual (Norwegian-English) refers to names with
both English and Norwegian content, for instance, TilBords Factory Out-
let, where TilBords (at the table) is Norwegian, and Factory Outlet is in
English. Fantasy refers to names with creative spelling, like Champoo (a
combination of the words Champagne and shampoo; the Norwegian spelling
would be sjampanje12 and sjampo) and qba, an imaginative spelling of kuba
(the cube), a name that will be examined further in section 5.1. The other
major European languages (French, Italian and Spanish) are all represented
in both Majorstua and Grünerløkka, but with extremely low frequency.

As illustrated in 5, there are two main differences in language distribu-
tion between the two districts. First, the use of English is represented in
16.5 per cent of store names in Grünerløkka, as opposed to 30.2 per cent for
Majorstua. Second, as much as 45 per cent, or nearly half, of signs in Grün-
erløkka are in Norwegian, compared to 29.6 per cent of names at Majorstua.
The commercial landscape is dominated by languages that Norwegians are
likely to understand, with a large decline in numbers for those less widely
read, such as Italian, which is not an obligatory subject in Norwegian schools.
Interestingly, a large part of Oslo’s population possesses language skills not
represented in these LLs. This stems from the significant increase in immi-
gration from non-Western countries, especially to parts of Oslo’s east end,
over the past few decades (see e.g. Bråthen et al. 2007, pp. 54-55), popula-
tions whose languages have not, except for one or two proper names, been

12In Norwegian it is optional whether to use the spelling Champagne (with an initial
capital letter) or sjampanje.
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much incorporated into local LLs. This analysis demonstrates the low de-
gree to which non-western languages are admissible for marketing purposes
at Grünerløkka and Majorstua. In the former district, 20.1 per cent of resi-
dents have an immigrant background from either Africa or Asia (SYO 2011,
44), yet from a commercial standpoint, languages from these continents are
practically non-existent. Urban researchers in Oslo have questioned this ten-
dency, pointing out that many traces of Grünerløkka’s role as an immigrant
neighborhood appear to be partially wiped out (Børrud 2005, p. 288). Lanza
and Woldemariam (2009) argue that the presence of some languages in an
LL, along with the absence of others, provide an ideological message as to
the value and priority of certain languages over others. The language choices
found in my own material seem to represent the prestigious side of Norwegian
multilingualism, whereby the low value placed on immigrant languages ap-
pears to warrant their exclusion from these linguistic markets. As Shohamy
and Gorter (2009, p. 2) write,"[t]he absence of languages, especially in areas
which are politically and socially contested, is important data to be stud-
ied." Further, Jaworski and Yeung (2010, p. 154) note that by drawing a
linguistic boundary, it is possible to define and exclude those who do not
belong. In a broad Norwegian study of official texts, Sæter and Ruud (2005:
50) found that decisions about whom and what will be visible in Oslo are
indeed reflected in the appearance of the city. The symbiosis between po-
litical decisions, culture, and the economic market serves to create sharply
delineated landscapes for distinct groups in urban space. Grønland, which
is one of Oslo’s most multicultural districts, has an immigrant population,
originating predominately from Africa or Asia, which accounts for 39.4 per
cent of residents.13 Yet, according to an LL analysis conducted in that same
area, African and Asian languages are only accounted for in 13.4 per cent
of local signs (Berezkina forth.). In Berezkina’s analysis of the signage in
one area of Grønland, most of the non-western languages present in the LL
were found either on handwritten notes or as a part of the name of a shop
or coffee house. Berezkina also emphasizes the difference in sign genre; the
language on permanent signs was different from that used on less permanent
signs. Accordingly, "[...] the use of non-Western immigrant languages seems
to be restricted to a highly unofficial part of the linguistic landscape of the
area." (ibid.).

It is reasonable to interpret the lack of Non-Western languages (especially
in the more permanent aspects of the LLs) in Oslo in light of the economics

13www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-
%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/
Oslostatistikken/Befolkning/Innvandrere/Innvandrere2011/innv06.09.11.htm (September
4th, 2012).
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of linguistic exchanges as, following Bourdieu (1991, p. 66), these exchanges
are established within a particular symbolic relation of power. In light of
my data and Berezkina’s findings, it seems important for shopkeepers to be
aware of such a dynamic. Again, Bourdieu’s use of metaphors is striking in
connection with the findings, as “[a] language is worth what those who speak
it are worth [. . . ]” (Bourdieu 1977, p. 652). In this context, there is no need to
interpret Bourdieu’s statement as a metaphor in that the connection between
attitudes and real economics is clearly visible. It is essential for shopkeepers
to understand the market in which the consumer identifies him or herself in
order to extract any real economic profit from it, a structuration principle
also called “presentation of self” (Ben-Rafael 2009, p. 46). The mounting of
signs is part of a shopkeeper’s marketing strategy, which, if successful, will
yield real economic results. As a result, the shop will be able to maintain its
position in the local market, and be a more or less permanent fixture in the
local environment. High levels of such success may also lead to the expansion
of a business, which in turn could result in the shop taking up more physical
space in the area, making it even more visible. Large, permanent stores can
eventually become landmarks within a district as part of a developmental
power spiral. As such, the dialectic between shopkeepers and consumers
serves to structure or mold the LL at the same time as context, and thereby
sense of place, is achieved, thus (re)producing social trends and attitudes.
This structuring process will necessarily affect the status of the languages
involved, leading to the deterioration of those with too low a currency for
the market at hand. Similarly, the results of Landry and Bourhis (1997)’
investigation of ethnolinguistic vitality show that the display of language in
space is a major indication of language attitudes.

Returning to the initial categorization in this section, it can be questioned
whether this is a useful way to categorize shop names when it is so difficult
to sort them by language. Nevertheless, as the discussion here shows, a cat-
egorization like this is useful in order to visualize which languages that are
exposed in the LL, and what languages that are not visible at all. In the fol-
lowing section, the marketing strategies reflected in shop signs at Majorstua
and Grünerløkka will be discussed more qualitatively in order to understand
the role that LLs play in molding the personality or sense of these places.
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5 Qualitative Approach: Naming Tendencies
in Oslo

In Majorstua the shopping area is dominated by chain stores. The district fol-
lows an international trend towards what Leeman and Modan (2010, p. 185)
call the commodification of culture and commercialization of public space.
Most new establishments in this area are international actors targeting a
Norwegian as well as global market and independent stores have difficulty
surviving in this context due to increasing rental prices according to shop-
keepers I have spoken to.14 Spolsky (2009) has emphasized the important
difference between local and global signs in the urban space, stressing that
it is the existence of global signs, and not primarily choice of language, that
is relevant. Importantly, the omnipresence of global signs at Majorstua is a
dominant factor in distinguishing it from Grünerløkka (see 5), where smaller
independent stores are the most prevalent. In the following qualitative anal-
ysis, I will illustrate how trends in the LLs of Majorstua and Grünerløkka
impart sense of place by juxtaposing two clothing stores, two places to eat,
and two cheese stores.

5.1 Clothing stores: West and East

5.1.1 West: Benetton

Figure 6: Benetton

14P.c. with shop keepers in Majorstua (June 28th, 2010).
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Benetton (Figure 6) is an example of an international chain store at Ma-
jorstua. Benetton has 6400 stores worldwide, and is represented in 120 dif-
ferent countries.15 These stores are recognizable through standardization;
Benetton uses colours as the main feature by which to be recognized, em-
ploying the slogan “United Colors of Benetton”.16 Their green logo is familiar
to most shoppers, and the interior appears to be more or less similar across
locations. The company’s Norwegian agent explained that Benetton tries to
avoid verbal communication, opting instead for more visual forms of adver-
tising, and echoing the hypothesis that linguistic expressions on signs are
only one part of the style choices made by and for a business.17 When ver-
bal communication is needed on Benetton’s posters or other promotional
material, English is the language used. Their stores are completely stan-
dardized, which contributes to reducing the amount of resources necessary
for each venue, making them more economically profitable. For the Benetton
Group standardization is clearly an important sales strategy since, according
to their web page, “Benetton was global before globalization.”18 Standard-
ization processes disembed these stores from their physical locations as they
are adapted to a global market and lifted out of their “situatedness” (Gid-
dens 1990, p. 53). This does not necessarily mean that all globalization
means unification; according to (Blommaert 2010, p. 24), “[e]ven if similar
features occur all over the globe, the local histories which they enter can
be fundamentally different and so create very different effects, meanings and
functions.” On Benetton’s web page, they announce that when designing new
stores, they are “[. . . ] each time recognizing and respecting the value of the
local culture”.19 This does not seem an insurmountable task as the company
has managed to find a way to standardize the stores in a way that allows
them to fit all local environments. Even if the effect on the local site may
vary, the most affordable method for chain stores is likely to find strategies
that are able to adapt to each and every relevant location. This is visible in
Benetton’s signage (Figure 6), where the sales posters in the windows, pro-
duced centrally by their head office, are written in English, a language used
in all countries where Benetton is represented, according to their Norwegian
spokesperson. Following Cenoz and Gorter (2009, p. 58), the spread of En-
glish has been a substantial part of LLs’ economic dimension. For Benetton
the standardization of their business and their use of English appear to have

15www.benettongroup.com/group/business/worldwide-presence (September 4th 2012).
16www.benettongroup.com/ (September 4th, 2012).
17E-mail correspondence with Benetton’s Norwegian agent, Linda Lorentzen (May 5th,

2011).
18www.benettongroup.com/group/profile/company-vision (September 4th, 2012).
19www.benettongroup.com/group/business/stores (September 4th, 2012).
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a clear economic motivation, evidencing once more the connection between
real economy and the economy of linguistic exchange. Importantly, in this
context, Benetton’s use of English does not necessarily imply that the Nor-
wegian language has a lower value in the linguistic marketplace of Majorstua,
but rather that it is simply not profitable enough for international chains to
use the local linguistic currency. Furthermore, at Majorstua, English does
not evoke any negative associations; in fact it is quite to the contrary. It is
part of Benetton’s concept to have a global rather than local profile, as seen in
Figure 7, which shows a poster from Benetton’s 2010 fall/winter campaign
in which the brand advertises itself explicitly as a global company with the
slogan: “It’s:my:time Global Fashion Community”. The company does not
necessarily exclude local languages, but they do choose to employ a language
that is understood wherever their goods are offered. If they were to print
sales posters in every language represented by the various countries in which
they promote themselves, it would entail significantly higher production costs
and logistical challenges. Indeed, it would demand considerable resources to
produce posters linguistically adapted to all the chain’s many branches, to
ensure knowledge about local conditions, to avoid spelling errors, adapt to
local customs, and so forth. The use of English makes Benetton standardized
to fit in everywhere.
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Figure 7: Benetton fall/winter campaign 2010

I will return to how the omnipresence of English among these major ac-
tors has impacted the symbolic value of English in the LL when discussing
the marketing strategy of the bakery chain United Bakeries. According to
Blommaert (2010, p. 49) among others, English is the language that defines
upwardly mobile trajectories; in addition to the economic argument, the use
of English on Benetton’s posters also communicates their role as a partici-
pant in an aspiring global community. As such, branding becomes a form of
identity construction, positioning the enterprise as a global actor, which, in
this context, may be read as a positive outcome.

Finally, returning to Figure 6, a sales poster displayed on the sidewalk
outside the Benetton store at Majorstua is written in Norwegian, demonstrat-
ing that less permanent, locally produced signs may represent the language
of the local author. Someone in this Benetton store has written a special
offer, in Norwegian, which suggests that it is not always necessary for the
brand to communicate solely in English. For the local writer, it is most likely
an easier task to write in Norwegian, especially as English would not, in all
probability, be any more effective for the store’s advertising purposes. This
particular sales poster is directed solely to local passers-by in a Norwegian
neighborhood; Benetton’s global profile is taken care of by their head office.
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5.1.2 East: no52.no

Figure 8: no52.no

In stark opposition to Majorstua’s
abundance of chain stores, Grüner-
løkka is characterized by an abun-
dance of independent shops. One
of these, no52.no (Figure 8), is a
trendy fashion store located in unit
number 52 of the district’s main
street, Thorvald Meyers gate. As
such, the name explicitly links the
store to its address, where the build-
ing number is clearly visible on the
outside wall. The use of such ex-
plicitly local references can be inter-
preted as a reaction to the extreme
commercialization of areas like Ma-
jorstua, and linked to what is de-
scribed in globalization theory as a
global re-embedding process. Re-
embedding is viewed as a response to
the aforementioned disembedding,
and can be briefly explained as a
consequence or need for distinctive-
ness in an increasingly globalized
world (Eriksen 2008). It is closely
connected to glocalization (global localization) (see e.g. Robertson 1992,
p. 174), a term used to describe a new focus on the local as seen globally.

Like no52.no, several shops in Grünerløkka have names directly express-
ing their local conditions. Two examples may be found in Ryes (Rye’s), a
bar located at Olaf Ryes Plass (Olaf Rye’s Square), and qba (the cube), a
creative take on the name Kuba, which is a well known place in Grünerløkka
(q is pronounced /k0/ in Norwegian). For the bar qba, the spelling warrants
particular attention in that it can be seen to represent the way the Oslo’s
eastern spoken dialect inflects definite singular nouns, with the suffix -a, as
opposed to the traditional western variety which would inflect this noun with
-en, as in kuben20 (see Stjernholm 2012, for further discussion). I interpret
the naming of this bar to be a glocalizing feature itself, as its pronuncia-

20The results from The Oslo Test (mentioned in section 3.1), showed that a majority
of the population at Grünerløkka preferred the suffiks -a rather than -en in a test word.

89



tion is also contested21 and therefore reflects local linguistic circumstances
in several ways. Note also how visual, linguistic, and local features are all
woven together in this name. For Benetton, the sign’s style was part of a
greater unity of profiling features, while qba is compounded by linguistic and
visual features, such as the q, which reflects the sign’s sociocultural frame
and evokes the local pronunciation. To illustrate how the sociocultural frame
is woven together with the style for no52.no’s sign, I will return to iconog-
raphy, as outlined in section 2, interpreting the sign in a broader cultural
context and discussing reasons for why precisely this sign was chosen at its
particular time and in its context (see D’Alleva 2005, p. 21).

A formal interpretation of the shop name no52.no reveals simply a sign
with letters on it. At the next level of analysis, these letters are recognized
as the name of the shop, as are the words Velkommen (welcome) and Grün-
erløkka. An even broader interpretation of the sign reveals its context, that
is, the name in connection with the store’s location in unit number 52, while
the placement of Grünerløkka on the sign explicitly stresses the local once
more. Moreover, no52.no can be recognized as a domain name, expressing
shopping possibilities on the internet as well.

The first abbreviation in no52.no makes the name visually symmetrical
with the domain name no, yet, as an abbreviation, it can be interpreted in
several ways. Number in Norwegian was in earlier times shortened to no,
which lends the name a historical flavor at the same time as the word also
references the current English abbreviation for number. However, the name
is not totally ambiguous; number as a concept is the most obvious inter-
pretation of the abbreviation, independent of what language it is meant to
represent. The name can be read as a hybrid between English and Norwe-
gian, and further between the local and global, as seen through its visual
design. By inserting a certain ambiguity into the name and adapting its
visual expression, the shopkeeper does not indicate a preference for one lan-
guage over the other or for a global market as a whole. Rather she manages
to promote the online store, with all the international potential it entails,
at the same time as she emphasizes explicit references to the store’s actual
physical location. This particular shopkeeper was interviewed for the radio
program mentioned in section 3.2, where she underscored how important it
was for her to make her store fit in with its specific neighbourhood. She also
explained that she had previously owned a store in Oslo’s central downtown,
which she had given an English name, a choice that was not an option when
she opened her current store at Grünerløkka.

Taking into consideration the significant impact that the economic reces-
21It is contested if this name is supposed to be pronounced with toneme 1 or 2.
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sion of the 1980s-90s had on Grünerløkka’s commercial sector, and the fact
that rapid changes over the past few decades have transformed the area into
an attractive market for investments, the glocalizing trend in shop names
can be considered a sound branding strategy geared towards re-creating the
area as appealing to investors, and ensuring its continued economic growth.
The consequence for Grünerløkka’s sense of place is that the area is left with
an atmosphere or impression of being more like a neighborhood, as opposed
to Majorstua whose sense of place seems more disconnected or disembedded
from local city-dwellers. Put simply, the residents of Grünerløkka seem more
directly reflected in the shopping area.

5.2 Restaurants: West and East

5.2.1 West: United Bakeries

Figure 9: United Bakeries

Returning to Majorstua, we find United Bakeries (Figure 9), an expanding
Oslo-based bakery chain. The choice of English as the promotional language
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is not obvious for this store, and can be interpreted as inspiration taken from
the preferred language of greater international companies, such as Benetton.
As mentioned above in 5.1.1, the prevalence of English among these ma-
jor actors has affected its symbolic value, which may be one of the reasons
why smaller stores also choose to use the language, thus emulating the sales
strategies of more prominent chains. Stores with a much smaller degree of
global orientation are often seen to adopt English as a marketing language
and choose an English name. Section 4 discussed the fact that little value
is placed on non-western languages in the linguistic marketplace of these
districts, yet at Majorstua it is obvious that English is in fact very highly
valued. It is not unlikely that strategies employed by international companies
are easily interpreted as successful, especially if we take into consideration
Blommaert’s definition of English as the language that defines upwardly mo-
bile trajectories (Blommaert 2010, p. 49). United Bakeries is an example of
how strategic and symbolic choices in the advertising of major chains also
has consequences for Norwegian stores with a more local orientation. By
using this strategy, United Bakeries contributes to Majorstua’s trend of dis-
embedding.
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5.2.2 East: Kontrastè

Figure 10: Kontrastè

Kontrastè, a Grünerløkka restaurant (Figure 10), has a hybrid name that
carries references to both the French language and re-embedding processes.
Kontrast, written without an e, is a Norwegian word borrowed from the
French language; final e and grave accent lend the name even clearer French
references. However, contrast in French is in fact written with a c and should
have either an acute accent, if meant as a verb, or no accent at all, when used
as a noun. In the case of Kontrastè, the accent is indexical in itself; the name
is a hybrid between French and Norwegian, and since this is a restaurant,
it bears associations to French cuisine, with all its positive connotations.
Without committing to either French or Norwegian, the owner manages to
communicate "Frenchness" at the same time as it is possible to pronounce
the name as a Norwegian word. Again, Blommaert’s analysis of the chocolate
store, Nina’s derrière, is relevant (ibid., p. 29). The author points out that
this name is only barely French, and has in fact no linguistic French meaning;
its significance is merely semiotic since derriere is "a word whose origins lie in
the stock vocabulary of the language we conventionally call French" (ibid.,
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p. 29). Here, the "Frenchness" of the name has an emblematic function,
much like Kontrastè.

The contrasting of the final è in the design makes it easy to pronounce
as a regular Norwegian word, you can simply pronounce the word as the
Norwegian Kontrast. Once more, it becomes apparent that visual design
and linguistic content are tightly interwoven, with the references in the name
playing a central part in this unity. Kontrastè refers to the unique elements
of French cuisine, while also expressing a dual reference to both French and
Norwegian. Since it is important for this neighbourhood, in contrast to
Majorstua, to be associated with the immediate environment, the so-called
Norwegian element of the spelling ensures that patrons’ connection to the
local is maintained.
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5.3 Cheese stores: West and East

5.3.1 West: Fromagerie

Figure 11: Fromagerie

Finally, I will discuss tendencies in the naming of independent stores at
Majorstua as exemplified by the exclusive cheese store, Fromagerie (Figure
11), a name that in no way communicates the store’s attachment to the
local area. The motivation for choosing a French name for a store like this is
clearly to communicate French cultural stereotypes similar to those evoked
by Kontrastè; as Kelly-Holmes (2000, p. 67) posits, ”[. . . ] it is unimportant
whether the advertisee understands the foreign words in an advertisement so
long as it calls up the cultural stereotypes of the country which the language
is associated.” Fromagerie clearly refers to the world-famous French cheese
culture and industry. In addition to its evident symbolic value and the fact
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that fromagerie means cheese store, the emblematic effect is strengthened
by the choice to use a French name, which enhances the owner’s professional
authenticity by signalling familiarity with such a renowned cheese culture.
Except for the brand names of some cheeses, the signs on the front sidewalk
are written in Norwegian, just as with the signs outside the Benetton store.

5.3.2 East: Birkelundens lille franske ostebutikk

Figure 12: Birkelundens lille franske ostebutikk

Like Majorstua, Grünerløkka has a cheese store with a clear French profile;
only this one has a Norwegian name: Birkelundens lille franske ostebutikk in
Figure 12 (English: The little French cheese store in Birkelunden). While
this store also expresses Frenchness, it still maintains its connection to the
local area through two strategies. First, the name makes direct reference
to the place where it is situated, namely Birkelunden, a popular park in
Grünerløkka; second, the name is in Norwegian.

The language on the posters and signs outside Birkelundens lille franske
ostebutikk is similar to those outside Fromagerie, as they are also predomi-
nantly written in Norwegian, with the exception of some French brand names
or catchphrases that most Norwegians already know, such as crêperie and
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Brie, which contribute to the credibility of the store’s “Frenchness”. The
shop has a hybrid appearance between French and Norwegian, seeming to
balance the need for authenticity from both nationalities that it represents;
it is French enough to claim reliability and expertise on French cheese, while
it is Norwegian enough to fit into the Grünerløkka market.

6 Discussion
The primary focus of this chapter has been on how sense of place is ex-
pressed through the LLs of two different districts in Oslo, namely Majorstua
and Grünerløkka, chosen to represent the west and the east side of the city,
respectively. Oslo has a historical background of division wherein the east
side was known to be populated by workers, while the west side was associ-
ated with the bourgeois crowd. Although today most differences between east
and west appear to have leveled out, they are still visible in social statistics,
and Oslo’s identity as a divided city is still of vital importance.

In the foregoing analysis, sense of place was explored as a structuring
force. While the districts examined have both been absorbed by capitalism,
each one seems to attract a different kind of store, a phenomenon which
has clearly lead to different expressions in their respective LLs. This differ-
ence can also be read as a divergence in expectations about customers in
the different areas. In regard to the LL, this may be seen in relation to the
“presumed reader’s condition” (Spolsky 2009, p. 33), meaning that a sign’s
authors have a certain concept of their audience and more or less try to
adjust the signs accordingly. This difference in stores and signage between
Oslo’s east and west sides might then be interpreted as an expression of dif-
ferent views about the type of customers frequenting each area. Shopkeepers
at Majorstua and Grünerløkka evidently have differing expectations about
their audiences, who, in turn, have different expectations as to the stores
they prefer to visit. Such a relationship or dialectic between local shopkeep-
ers and their audience can be characterized as a structuration process that
is a central part of what moulds the sense of a place. In Oslo’s case, dispari-
ties in sense of place are interpreted as sociocultural differences, expressed in
the public spaces of the two districts. Because such sociocultural differences
are perceivable through sense of place, I hold that the findings of this paper
can contribute to maintaining the notion of Oslo as a divided city. Section
3.1 discusses the high level of mobility within Oslo’s population, referring
to an investigation of motivations for moving, which finds that the emphasis
on place and environment has become more pertinent during the last four
decades (Aure, Langset, and Sørlie 2011). In light of this research, it is
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likely that preferences for place make up an important part of this aforemen-
tioned structuration process, whereby people’s expectations about place are
maintained through their shopping preferences.

In addition to their significant contribution to maintaining the socio-
cultural content of an environment by being central to sense of place, this
chapter shows that LLs also reveal another kind of segregation in Oslo. As
shown in the quantitative analysis, Grünerløkka’s high concentration of non-
western immigrants remains invisible in the district’s LL, a finding that may
also be interpreted as part of the structuration process above. If shopkeepers
feel that non-western languages have too little value in the linguistic market-
place (see Bourdieu 1991, p. 3), they will likely try to avoid the use of these
languages.

The qualitative analysis introduces iconography as an analytic method
for LL research, a framework generally used to interpret visual art. Through
this method, the analysis has aimed to highlight how linguistic features are
intertwined with the general visual aspects of signs. In iconography it is
important to show the centrality of form and content when interpreting the
context of visual expression. The context read from the LLs in Majorstua
and Grünerløkka is that international expressions, particularly in English,
constitute the main trend on the west side of town, while the opposite is true
for the east; at Grünerløkka, the tendency is for the LL to express a close
connection to the local environment. The above discussion connects these
differences, and their impact on sense of place, to trends described in social
theory as disembedding and re-embedding (see e.g. Giddens 1990, Robertson
1992, Eriksen 2008). The LL at Majorstua primarily bears signs that appear
disembedded from the immeditate community, while the majority of signs
at Grünerløkka focus on local references. This is evident both in choice of
name and frequent use of Norwegian, thus creating what could be described
as glocalizing or re-embedding trends.
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Del III

Oslos sosiolingvistiske utvikling,
eller en typologisk framstilling av

utviklinga i oslomål1

Karine Stjernholm

1Etter Auer (2005): “Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dia-
lect/standard constellations”
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1 Innledning
Temaet for denne artikkelen er utviklinga i oslomål, diakront og synkront.
Oslomål er i denne sammenhengen det eller de stedegne talemålsvarietetene
som snakkes i Oslo av osloborgere. I litteraturen har termen oslomål ofte
blitt brukt til å dekke kun den varieteten i Oslo som har sitt utspring fra
norske dialekter, i motsetning til den varieteten som har sitt utspring fra
dansk skriftspråk, og som gjerne har blitt kalt riksmål (se for eksempel Wig-
gen 1990, s. 179). I denne artikkelen inkluderer termen oslomål begge disse
varietetene.

Artikkelen vil være delt i to, én diakron og én synkron del. Felles for
disse delene er at jeg bruker typologien i Auer (2005) som rammeverk for å
beskrive utviklinga i oslomålet. I typologien sorterer Auer standard-dialekt-
konstellasjoner i Europa i fem ulike kategorier, fra et Type-null-repertoar
og deretter Type-A-D-repertoarer. Disse kategoriene representerer også en
kronologisk rekkefølge i tid, og jeg tolker utviklinga i oslomålet fra omtrent
1500-tallet og fram til i dag inn i disse kategoriene.

Den diakrone delen av artikkelen (avsnitt 3) begynner rett på et Type-A-
repertoar, som betyr at jeg hopper over den første kategorien, nemlig Type-
null-repertoar: ingen endoglossisk standard eller eksoglossisk diglossi. Type-A
kalles også medial diglossi med en endoglossisk standard og jeg vil tolke Oslo
på 1500-1600-tallet inn i denne. Framover mot 1900-tallet mener jeg Oslo er
kommet over i et Type-B-repertoar: talt diglossi, mens fra 1900 og i hvert
fall fram mot omtrent 1980-tallet, blir Oslos språklige situasjon tolka inn i et
Type-C-repertoar. I nåtida mener jeg språksitusjonen i Oslo kan gjenkjennes
som et Type-D-repertoar: dialektdød, noe Auer (sst., s. 24) og også Røyneland
(2009, s. 20) antyder:

Although most of eastern Norway most adequately can be descri-
bed as a type C area, we may expect dialect loss in parts of the
area, insofar as the focusing of new regional dialects or regiolects
happens at the expense of local dialect features.

I den synkrone delen av artikkelen (avsnitt 4) vil det bli diskutert om dagens
oslomål kan sies å ha gått fra å være to ulike varieteter, til å bli én mer steds-
nøytral varietet, noe som har vært tematisert av blant andre Larsen (1907),
Alnæs (1963), Jahnsen (2001), Opsahl og Røyneland (2009). Dette innebærer
at flere språklige trekk som tidligere var sterkt assosiert med én av varietete-
ne i oslomålet, enten har blitt nivellerte, noe som impliserer dialektdød, eller
at de har fått en reallokert betydning som ikke lenger assosieres sterkt med
én av varietetene. Jeg tolker denne utviklinga som en standardiseringsprosess

105



som jeg ser i sammenheng med det som i globaliseringsteori kalles frakopling
(eller disembedding) (se Giddens 1990, Eriksen 2008, Mæhlum 2009a).

Dagens situasjon i oslomålet vil også bli diskutert med utgangspunkt i én
språklig variabel, nemlig vekslinga mellom suffiksene -a/-en i bestemt form
entall av substantiv. Jeg vil undersøke bruken av denne variabelen gjennom to
talespråkskorpus fra Oslo, nemlig Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS)2 fra
1970-tallet, og Norsk Talespråkskorpus - Oslodelen (NoTa)3 fra 2000-tallet.
Undersøkelsen vil vise om det kan sies å vært noen endring i distribusjo-
nen til de to variantene av denne variabelen de siste 40 åra. Til slutt vil
bruken av disse variantene bli analysert i sammenheng med oslofolks opp-
fatninger om dem, utfra en stor elektronisk spørreundersøkelse gjennomført
i 2010, Oslo-testen (OT) (Stjernholm og Ims 2012). Denne analysen vil vise
at også termene som i globaliseringsteori er kjent som tilbakekopling (eller
re-embedding) og glokalisering (se Robertson 1992, Eriksen 2008, Mæhlum
2009a) er sentrale for å forstå dagens utvikling i oslomålet.

2 Teori
Auer (2005, s. 7) skriver at det er en vanlig oppfatning at termene dialekt og
standard ikke kan sammenliknes på tvers av Europa, men må tolkes forskjellig
i ulike språklige kontekster. Auer mener likevel det er mulig å generalisere for
å finne systematiske likheter på tvers av Europa, og foreslår altså den nevnte
typologien der fem ulike sosiolingvistiske talerepertoarer er konstruert rundt
standard-dialekt-problematikken.

Auers definisjon av standard er en varitetet som følger en norm eller
kodeks (men standarden er ikke normen i seg selv), og som:

a) talere av flere variteter (“vernaculars”) orienterer seg mot (selv om ikke
alle nødvendigvis behersker den)

b) ses på som en høy-varitetet (H-varietet) og blir brukt i skrift

c) blir brukt til en eller annen form for kodifisering

Auer påpeker også at en standard er mer enn et fellesspråk – som kun ville
vært kriterium (a), og det er mer enn et H-språk – som kun er kriterium (b).

Særlig i den diakrone delen av denne artikkelen er oslomålets stilling som
en eventuell standardvarietet sentral. Det at i hvert fall deler av oslomålet kan

2www.tekstlab.uio.no/nota/taus/index.html (18. oktober 2012).
3www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (18. oktober 2012).
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gå inn i Auers standarddefinisjon, er selve forutsetninga for at dette ramme-
verket kan brukes til å forstå utviklinga i oslomålet diakront. Historisk tolker
jeg den delen av oslomålet som historisk sett er knytta til dansk skriftspråk
inn i denne definisjonen. Denne varieteten vil bli referert til som både stan-
dard og vestvarieteten i artikkelen, på tross av at koplinga til vestkanten i
Oslo ble etablert senere enn startpunktet for min analyse.

I Auers terminologi brukes dialektbegrepet kun relasjonelt. Det betyr at
uten en standard kan det ikke finnes en dialekt. Dialekttermen referer også
til geografisk variasjon innen et språk, og kan favne både regionale og urbane
variteter med en større geografisk rekkevidde. I denne sammenhengen vil det
altså ikke eksistere en standarddialekt, kun en standardvarietet (sst., s. 7-8).

I denne artikkelen vil den varieteten av oslomålet som springer ut fra de
norske dialektene som fantes på østlandsområdet før standarden kom dit,
tolkes som dialekten. De dialektene som denne springer ut fra, vil kalles base-
dialekter. Denne varieteten vil også bli referert til som østvarieteten, selv om
også koplinga til Oslos østkant kom til senere enn startpunktet for denne
analysen.

I den diakrone delen av artikkelen står relasjonen mellom varietetene,
altså standarden, dialektene, og også skriftspråk, sentralt. Historisk er denne
relasjonen mellom standarden – som hadde gyldighet på et nasjonalt plan – og
dialektene – som var lokalt forankra – utgangspunktet for den utviklinga som
vil diskuteres her. Knud Knudsens argumentasjon for en fornorskingslinje av
det danske skriftspråket var at skriftspråket skulle endres i tråd med det
talemålet som ifølge Knudsen fantes i dagligtalen hos det øvre sosiale sjiktet
i samfunnet over hele landet, altså at dette talemålet var løsrevet fra geografi
(se for eksempel Jahr 1994, s. 30).

Når det gjelder den synkrone framstillinga, vil jeg hevde at dialekt- og
standardbegrepet ikke er like nyttig for å forstå den interne utviklinga i oslo-
målet i dag. Dette mener jeg henger sammen med vestvarietetens etter hvert
tette geografiske tilknytning til nettopp Oslos vestkant. Selv om dette områ-
det assosieres med en sosial elite, er det usikkert hvor sentralt det lingvistiske
repertoaret til denne eliten er i folks bevissthet på et nasjonalt plan. Det er
også høyst usikkert hvor høy prestisje vestkanten i Oslo har i ethvert miljø i
resten av byen.

Utviklinga av standardvarieteter er nært knytta til nasjonsbygginga i
Europa siden kodifiseringa av nasjonalspråk gjerne har vært en sentral del av
denne prosessen, og historien til standardvarieteten i et land – og dens status
i dag – vanligvis reflekterer landets nasjonsbyggingsprosess (Auer 2005, s. 8,
se også Papazian og Helleland 2005, s. 28). Dagens debatt om standardtale-
mål i Norge sirkulerer mye rundt hva som i så fall kan sies å være en del av
denne standarden og ikke. Mæhlum (2009b, s. 14) foreslår å operere med to
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norske standarder, én konservativ og én radikal variant, men hun mener det
er den konservative standarden knytta til Oslo vest som innehar de fleste av
kvalitetene som skal til for å regne den som en overregional standard. Dette er
Sandøy (2009, s. 35-36) uenig i siden han er kritisk til hvorvidt vestvarieteten
i Oslo kan sies å ha standardfunksjon på nasjonalt plan i Norge. Et av hans
argumenter mot en standard i Norge er at det i byer gjerne finnes to talemåls-
varieteter som talerne veksler stilistisk mellom, noe som kan tolkes som at
det i så fall finnes to varieteter i standarden, altså noe som likner situasjonen
i Oslo. Opsahl og Røyneland (2009) argumenterer for at det kan sies å finnes
en type B-standard i Norge, som fungerer som et normideal i kodevekslings-
situasjoner og nivelleringsprosesser, og som har en nasjonal gyldighet, selv
om det er tvilsomt om denne eksisterer som en klart avgrensa og kodifisert
talemålsnorm (se også Vikør 2009). De viser til at resultater fra talemålsun-
dersøkelser rundt om i landet peker i den retning (Opsahl og Røyneland 2009,
s. 98, se også Hernes 2006, Hårstad 2004, 2010, Røyneland 2005, og Solheim
2007). Jahr og Mæhlum (2009, s. 5-6) skriver at de fleste fagpersoner vil
være enige i at Norge i dag ikke har et standardtalemål definert som en fast
lingvistisk varietet med full samfunnsmessig og sosial aksept, slik vi finner
andre steder i Europa, for eksempel i Polen og Ungarn. Derimot mener de at
språkbrukerne i Norge har en forestilling om en overordna norm som hoved-
sakelig svarer til skriftlig bokmål med østnorsk uttale, som talerne orienterer
seg etter, og som er en viktig faktor i talemålsutviklinga i dagens Norge (min
utheving). I denne sammenhengen er poenget nettopp det relasjonelle mel-
lom denne talemålsstandarden og talemålsutviklinga i Norge poenget, mens
jeg mener utviklinga internt i Oslo må tolkes også med utgangpunkt i mer
lokale (spennings)forhold.

For å bedre forstå utviklinga som foregår internt i dagens oslomål, mener
jeg standardisering er et mer nyttig begrep enn standardtalemål. Standardi-
sering i denne sammenhengen skal ikke primært forstås som en nivellerings-
eller konvergeringsprosess i retning av en eksisterende standardvarietet som
står høyt i prestisjehierarkiet, men heller i lys av Mæhlum (2009a, s. 30), som
ser utvikling av en stedsnøytral standardvarietet som et uttrykk for lokal fra-
kopling. Standardisering i denne sammenhengen betyr en utvikling mot én
felles talemålsvarietet i Oslo, en varietet frakopla øst-vest-dikotomien.

Aspen (2005b, s. 12) skriver at globalisering kan forstås som et struktu-
relt rammeverk for dagsaktuell byutvikling. Frakopling (eller disembedding)
er en prosess i globaliseringa som kan oppsummeres med at opprinnelsen
til kommunikasjon, samhandling og ting blir stadig mer abstrakt, samtidig
som de fungerer over stadig større områder (Eriksen 2008, s. 49), eller at
sosiale relasjoner løftes ut av lokale kontekster og restruktureres i en større
global sammenheng (Giddens 1990, s. 21). Frakopling kan altså tolkes som
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en kulturell homogeniseringsprosess der man frakoples lokal kultur til fordel
for en mer global kultur, og standardisering er et nøkkelord i denne proses-
sen (Eriksen 2008).4 Eriksen (sst., s. 69) beskriver standardisering på denne
måten:

I en viktig forstand viderefører globaliseringen nasjonsbyggingens
prosjekt ved å utvikle felles målestokker, sammenlignbarhet og
“broprinsipper” som gjør oversettelse mulig mellom tidligere ad-
skilte og stundom usammenlignbare verdener.

Frakoplingsprosesser som dette etterfølges gjerne av tilbakekoplingsprosesser
(eller re-embedding) (se for eksempel sst.). Tilbakekoplingen er en reaksjon
på frakoplingsprosessen, der revitalisering av det lokale gjerne blir sentralt.
Dette kan også ses i sammenheng med glokalisering, som kan beskrives som
en global tilbakekopling til det lokale. Siden globaliseringens frakoplingspro-
sesser skaper en global sammenlikningsgrammatikk som gjør kommunikasjon
og utveksling mulig på tvers av grenser, stimulerer disse prosessene også til
en økt bevissthet om og interesse for forskjellighet (sst., s. 170). I Oslo ser
det altså ut til at utviklinga går i retning av én talemålsvarietet som er løsere
knytta til øst- og vestkanten, altså en talemålsvarietet som er mer standardi-
sert, og derfor mer frakopla det lokale. Parallelt ser det ut til at dialekttrekk
som kan ha en indekserende lokal verdi, revitaliseres, noe som kan tolkes
som en reaksjon mot standardisering, og dermed som en tilbakekopling til
det lokale (se også Stjernholm u.a.). Dette kan også innebære en demotise-
ringsprosess, det vil si revitalisering av trekk som i utgangspunktet ligger
lavere i talemålshierarkiet. Ifølge Røyneland (2010, s. 267-268) er dette en
utvikling som kan sies å ha skjedd i både Norge og Danmark. I København
er også trekk fra såkalt lav-københavnsk blitt inkludert i folks oppfatning av
standard (se også Kristiansen 2003).

Revitalisering av trekk som kan ha en indekserende lokal verdi, diskuteres
også av Johnstone (2010, s. 391), som mener at dersom det finnes i hvert fall
ett språklig trekk som kan gjenkjennes som tilhørende ett spesielt område, og
ikke et annet område, og hvis dette trekket kan assosieres med det aktuelle
sosiokulturelle miljøet, og det er grunn til å legge merke til at det eksisterer
en slik tilhørighet, så er det sannsynlig at folk kopler et steds identitet til
disse språklige trekkene. Det at en nivelleringsprosess er i gang, kan være en
slik grunn til å legge merke til enkelttrekk som derfor får en ny vitalitet.

4Standardisering i denne sammenhengen må heller ikke tolkes på den måten at tale-
språket nå blir formelt standardisert på samme måte som de offisielle skriftspråkene (se
forøvrig Vikør 2009, 52-ff. for diskusjon).
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Oppsummert vil altså standard-dialekt-relasjonen slik den er brukt i Auer
(2005) stå sentralt for å forstå den diakrone utviklinga i oslomålet, mens den
synkrone utviklinga vil diskuteres i lys av termene frakopling, standardisering
og tilbakekopling. Før jeg går i gang med analysen i denne artikkelen, må et
viktig forbehold tas. Jeg vil konsentrere meg om de lange sosiohistoriske
utviklingslinjene i talespråket i Oslo, og dagens språksituasjon i byen vil bli
tolka i lys av dem. På tross av at forholdet mellom språk i Oslo og bokmål,
eller riksmål fram til 1929 (Papazian og Helleland 2005, s. 30), er så tett,
og at det er dette som gjør at oslomålet – og særlig det vi i dag kjenner
som vestvarieteten – faktisk kan tolkes inn i typologien i Auer (2005), vil
skriftspråk ikke bli nevnt i særlig grad i denne artikkelen. Ifølge Mæhlum
og Røyneland (2011, s. 72) har talemålet i Oslo blitt “liggende å vake i et
forskningsmessig ingenmannsland – mellom skriftspråket som ikke var norsk,
og det som ble ansett som de “fullkomne” dialektene”. I denne artikkelen er
det altså talemålet i Oslo, og ikke skriftspråket, som vil bli undersøkt. Det
vil derrfor heller ikke skilles mellom den uoffisielle skriftnormalen riksmål og
bokmål her.

I tillegg til at den diakrone og den synkrone utviklinga vil bli tolka i hver
sin del, vil overgangen mellom de ulike tidsperiodene innledes med en kort
teoretisk del. I den synkrone delen vil også metodologiske utfordringer ved
analysen, som bruk av talespråkskorpus, bli diskutert.

3 Diakront – Oslomålet fra ca. år 1500 til 2000

3.1 Type-A-repertoar:
Medial diglossi med en endoglossisk standard

3.1.1 Teori

Den første typen standard-dialekt-konstruksjon som skal brukes i denne sam-
menhengen, følger gjerne etter et Type-null-repertoar i tid, og er et Type-A-
repertoar: Medial diglossi med en endoglossisk standard. Auer framstiller et
Type-A-repertoar på denne måten:
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Figur 13: Type-A-repertoar, etter Auer (2005, s. 12).

I dette repertoaret er altså standarden endoglossisk, det vil si strukturelt
forbundet med dialektene, og primært brukt i skrift. Dialektene er i denne
sammenhengen det muntlige språket (Auer 2005, s. 12). For å beskrive et
Type-A-repertoar viser Auer til Ferguson (1959), som lister opp følgende
kriterier:

a) De to varietetene (standarden og dialekt(ene)) blir oppfatta som klart
atskilte av talerne (av dialektene).

b) Varietetene (dialektene og standarden) er nært genetisk beslekta.

c) Standarden representerer en H-varietet, og blir brukt i skrift, og i den
grad den blir brukt i tale, er det i formelle situasjoner. Det inngår
også i dette kriteriet at dialektene er Lav-varieteter (L-varieteter) som
vanligvis ikke blir brukt i skrift.

d) H-varieteten er ikke det primære språket som brukes i sosiale sammen-
henger, og det er gjerne heller ikke førstespråket til brukerne.

3.1.2 Oslo ca. 1500-1600-tallet

Denne framstillinga av oslomålet starter på 1500-1600-tallet, da dansk var
det eneste skriftlige språket i Norge. Selv om norsk språk ble brukt noe i skrift
i den mellomnorske perioden, hadde dansk skriftspråk erstatta norsk nesten
fullstendig rundt 1525. I talespråket ble (de norske) dialektene brukt, men
etter hvert vokste det også fram en talemålsvarietet i byene basert på dansk
skriftspråk (Vikør 2001, s. 54). Etter at unionen med Danmark ble oppløst i
1814, falt nasjonsbygginga i Norge sammen med romantiske strømninger fra
Europa, og arbeidet med å utvikle et norsk skriftspråk ble satt i gang, noe som
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også hadde et demokratisk og pedagogisk siktemål (Jahr 2008 [2007], s. 285).
Historiene om Ivar Aasen og Knud Knudsen er velkjent stoff, og også at
Knudsens utviklingslinje tok utgangspunkt i normene i overklassens talespråk
i byene. Denne skriftspråksnormen ble kalt dansk-norsk, og er bakgrunnen
for det moderne bokmålet (Vikør 2001, s. 55, se også Jahr 1994, 27-ff.).

I Norge på 1500-1600-tallet og fram til i hvert fall utpå 1800-tallet vil
jeg hevde at Norge hadde et Type-A-repertoar ifølge Auers typologi, og at
dansk var den skriftlige standarden i dette repertoaret. Kriterium (a) over
fastslo at standarden og dialekt(ene) skulle oppfattes som klart atskilte av
(dialekt)talerne. Det danske (skrift)språket på denne tida må ha blitt oppfat-
ta av norske dialektbrukerne som svært annerledes enn de norske dialektene,
så jeg anser dette kriteriet som oppfylt.

Kriterium (b) er at dialektene og standarden skulle være nært genetisk
beslekta, og siden både dansk og norsk tilhører den nordgermanske språk-
greina (Torp 1998, s. 13), anser jeg også dette kriteriet som oppfylt.

Ifølge kriterium (c) skulle standarden representere en H-varietet og bli
brukt i skrift, og i den grad den ble brukt i tale, var det i formelle situasjoner.
Det inngår også i dette kriteriet at dialektene var L-varieteter som vanligvis
ikke blir brukt i skrift, og i talespråket var det de norske dialektene som ble
brukt. Etter hvert begynte høyere samfunnslag i byene gradvis å bruke en
danskbasert talt varietet som kom inn i talen via skriftspråket. Denne ble
først brukt i formelle sammenhenger, men etter hvert også mer i dagligtalen
(Vikør 2001, s. 54). Dansk kan altså ses som en H-varietet som først ble brukt
i skrift, og deretter kom inn i talen i formelle situasjoner.

Selv om dansk kunne kalles en standard og en H-varietet i Norge på
denne tida, er det mer usikkert om det er riktig å betegne (alle) dialektene
som L-varieteter, siden dialektene spilte en viktig rolle i de nasjonalroman-
tiske strømningene som gikk gjennom landet (Jahr 1994, s. 13, Mæhlum og
Røyneland 2011). Dette vil jeg uansett la ligge siden jeg mener det er hen-
siktsmessig å tolke utviklinga i oslomålet i lys av denne typologien.

Det som derimot burde nevnes her er om denne situasjonen også kunne
vært beskrevet som et Type-0-repertoar med en eksoglossisk standard. Si-
den avstanden mellom dansk skriftspråk og de norske dialektene må ha vært
stor, er det mulig at det danske skriftspråket kan tolkes som eksoglossisk i
denne situasjonen. Ifølge Auer (2005, s. 10) kan i så fall påvirkning mellom
dialektene og standarden tolkes som et språkkontaktfenomen og ikke som
dialektnivellering. Jeg mener likevel at dansk på denne tida bedre beskrives
som en endoglossisk standard, blant annet på bakgrunn av at de norske dia-
lektene mot slutten av unionstida ble oppfatta som varianter av dansk språk,
og at Ivar Aasen mente det var viktig å bygge opp en nasjonal bevissthet om
at dialektene i Norge var utvikla fra gammalnorsk, uavhengig av dansk (Jahr
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1994, s. 14). Dette peker i retning av at dansk må tolkes som en endoglossisk
standard på dette tidspunktet.

Tilpassa våre språkforhold kan Type-A-repertoaret framstilles på denne
måten:

Figur 14: Type-A-repertoar, Norge på 1500-1600-tallet, etter Auer (2005, s. 12).

Her er dansk skriftspråk plassert et stykke over dialektene, noe som illust-
rerer at avstanden mellom den skriftlige standarden og talespråket er stor.
Grunnen til at Auer kaller dette medial diglossi, er at standardvarieteten kun
ble brukt i skrift til å begynne med – altså et annet medium enn talespråk
(Auer 2005, s. 14).

3.2 Type-B-repertoar: Talt diglossi

3.2.1 Teori

I en Type-B-repertoar begynner standardvarieteten å komme inn i det spon-
tane talespråket. Det skjer en gradvis overgang fra at standarden kun er
skriftlig, til at den også begynner å bli en del av talespråket. På et tidlig
stadium i denne utviklinga overlapper standarden og dialektene i liten grad,
bruken er situasjonelt betinga, selv om det altså ikke lenger er et fullstendig
medialt skille mellom dem ved at den ene varieteten kun brukes i skrift og
den andre kun i tale (sst., s. 16).

For at standarden skal kunne brukes i talespråket, må den gjennom en
“fundamental transformation”, en transformasjon Auer mener skjedde i Skan-
dinavia på begynnelsen av 1800-tallet: “[...] the previous ’oratorical style’
closely modelled on writing, and the informal conversational style of the
educated upper middle classes merged to form a spoken standard variety.”

113



(sst., s. 17) Her henviser Auer også til Sandøy (2005), og skriver at den dan-
ske skriftlige standarden ble fornorska “[...] in the process of being used for
spontaneous speech, first by a Norwegian phonetic/phonological substrate,
later by active and conscious Norwegianisation of the whole language, mode-
led on the Oslo dialect, to form one of the two modern standard varieties, i.e.
what is known today as Bokmål” (Auer 2005, s. 17, se også Widmark 2005,
og Jahr 1994).

Den talte standarden ble vanligvis brukt og spredt av den sosiale og kultu-
relle eliten. Fram til begynnelsen av 1900-tallet var standarden sjelden brukt
i hverdagslig tale i majoritetsbefolkninga, siden den var et tegn på sosial og
kulturell distinksjon, og tilgang til den var avhengig av sosial klasse og ut-
danningsnivå. Lavere sosiale sjikt fortsatte å bruke dialektene, særlig i mer
rurale strøk, samtidig som innflyttere fra rurale strøk til byene kunne tilegne
seg en slags lært varietet av standarden (Auer 2005, s. 17).

Ifølge (sst., s. 20) svekkes skillet mellom standard og dialekt i denne situa-
sjonen, men det vil likevel være mulig å holde dem strukturelt og holdnings-
messig atskilt, og begge varietetene kan lett kan gjenkjennes og skilles fra
hverandre, både av talerne selv og av lingvister. De har ulike prestisjeforhold
– en formell varietet som brukes i offisielle sammenhenger og i skrift, og en
varietet som har en mer regional tilknytning.

3.2.2 Oslo fram mot 1900-tallet

Allerede da språket i Oslo var på slutten av Type-A-repertoaret, skjedde
en gradvis overgang til et B-repertoar ved at dansk gikk fra kun å være
skriftspråk, til gradvis å komme inn i talespråket. Amund B. Larsen skildrer
språksituasjonen i Oslo (Kristiania5) fra byen ble grunnlagt i 1624, og fram
mot hans egen samtid. Han skriver at talespråket i Oslo, og også i “vore øvrige
byer”, på den ene siden hadde sin opprinnelse i omegnens norske dialekter,
og på den andre siden i det skrevne danske språk “[...] mere end nu med
efterligning, så godt man forstod, av den danske uttale” (Larsen 1907, s. 10).
Han skriver videre at heller ikke i Norge var den danske uttalen “etterstræbt”
av andre enn dem som hadde hatt god mulighet til å sette seg inn i den (sst.,
s. 11). Larsen skriver altså at kun et lite sjikt av befolkninga en periode hadde
adgang til og brukte dansk uttale. Auers framstilling av overgangen fra et
Type-A- til et Type-B-repertoar kan illustrere situasjonen:

5Byen skifta navn til Oslo i 1924 (Wetås 2000).
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Figur 15: Overgang fra Type-A- til Type-B-repertoar, Oslo mellom 1600 og fram
mot 1800-tallet, etter Auer (2005, s. 16).

Som Figur 15 indikerer, fikk ikke dansk uttale fotfeste i de brede lag av
befolkninga i Norge. I tillegg til at få personer hadde tilgang til kunnskap om
hvordan dansk uttale faktisk var, herska det en oppfatning, også i Danmark,
om at det skriftlige språket var det riktige. Det norske lydssystemet lå i noen
tilfeller tettere opptil skriftspråket enn det dansk gjorde, noe som bidro til
at det danske talespråket ikke spredte seg mer enn det gjorde i Norge (sst.,
s. 11-13).

Videre skriver Larsen at fra denne dansken i norske familier går den ene
utviklingslinja i oslomålet, som i hans samtid er representert “[...] i det væs-
entlige af nutidens dagligtale i Kristianias dannede kredse [...]” (sst., s. 13-14).
På begynnelsen av 1900-tallet hadde altså den norsk-danske utviklingslinja
i oslomålet inntatt dagligtalen, og med tanke på at den danske uttalen som
sagt ikke var “etterstræbt”, og heller ikke tilgjengelig for flere enn noen ganske
få, i tillegg til at avstanden mellom den norske dansk og den virkelige dansk
hadde økt, tolker jeg Larsen dit hen at det ikke lenger dreier seg om en
dansk uttale, men altså den norske uttalen basert på dansk skriftspråk, som
også Auer skriver om, og som etter hvert kalles den dannede dagligtale (Jahr
1994, s. 33, Larsen 1907, s. 25). Den “fundamentale transformasjonen” av
skriftspråket besto altså av “[...] spelling pronounciation: phonetically North
Scandinavian, but on all other levels Danish” (Vikør 2001, s. 54).

Den andre utviklingslinja i oslomålet regnes sammen med dialektene langs
kysten av Oslofjorden til den sørligste gruppa av østlandske mål (Wiggen
1990, s. 180), eller som en midtøstlandsk gruppe av flatbygdmål, som Hans-
sen (2010, s. 144) skriver. Larsen (1907, s. 15) mener dens grunnlag synes:
“[...] at være opståt i Oslo under den nærmeste forbindelse med nabobyg-
den, vel mere Østre end med Vestre Aker”. Larsen skriver også at “så at sige
enhver” som bruker denne sistnevnte dialekten taler, eller kan ialdfald tale
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med folk i høiere sosial stilling i et temmelig forskjellig målføre"(Larsen 1907,
s. 19). Dette må tolkes som at dannet dagligtale eller den gryende vestvarie-
teten i Oslo også må ha vært en del av det språklige repertoaret til brukerne
av dialekten. Som eksempel nevner Larsen trekk som monoftonger, “tynn l”
og partisippsuffikset -et (som i funnet/kastet) (Larsen 1907, s. 13-14, se også
Wiggen 1980, s. 38). Dette er analogt med påstanden til Auer (2005, s. 17)
om at folk som flytta inn til byene fra mer rurale strøk, beherska i hvert fall
én varietet av standarden. I tillegg skriver han at også høyere samfunnslag, i
tillegg til å snakke standarden, kunne snakke dialekten(e) “in adequate con-
texts”. Larsen (1907, s. 14) skriver at det stedegne språk ved flertallets makt,
også virka tilbake på den utenfra innkomne språkform, og han beskriver et
mellomspråk mellom talen til de dannede og dialekten, som også inneholdt et
kodevekslingssystem, der diftonger (som i veit), tjukk l ([ó]), og partisippsuff-
iksene -i (som i finni ) og -a (som i kasta) ble brukt oppover i systemet (se
også Wiggen 1980, s. 38). Oppsummert ser det altså ut til at dialektbrukerne
hadde tilgang til i hvert fall deler av standarden, mens standardtalerne også
hadde tilgang til dialekten. “[...] De enkelte individer tar vistnok av denne
[blandede sproglige påvirkning] ut til sin egen daglige anvendelse de bestand-
dele som deres livsforhold lægger dem nærmest [...]” (Larsen 1907, s. 14) I
så fall vil det si at osloborgere på dette tidspunktet ser ut til å ha hatt et
register som inkluderte begge disse utviklingslinjene – eller varietetene – av
oslomålet, noe som kan tolkes som at skillet mellom standard og dialekt al-
lerede her viste tegn til å bli svekka. Larsen (sst., s. 14) skriver videre at
de to utviklingslinjene i oslomålet konvergerer. Vi vet at det danske skrift-
språket har hatt en betydelig innvirkning på oslomålet, men Larsens påstand
om konvergens forutsetter en viss gjensidig påvirkning mellom standard og
dialekt, noe Larsen skriver at det var.

Denne utviklinga er analog med et annet velkjent tema i språkvitenskap-
en Auer nevner i denne sammenhengen, nemlig at når en skriftlig standard
er etablert, blir den raskt mer konservativ enn den talte standarden, fordi
innovasjoner gjerne kommer nedenfra ifølge Auer (2005, s. 18). Det danske
skriftspråket kan i denne sammenhengen derfor fungere som et idealisert
ytterpunkt i et taleregister fordi denne utenfra innkomne språkform gjennom
innovasjoner nedenfra nærmer seg dialekten.

Oppsummert har vi en situasjon i Oslo med et standardskriftspråk som
er dansk, og to ulike talemålsvarieteter med ulik sosial prestisje. Disse to
varietetene kan gjenkjennes og skilles fra hverandre, både av talerne selv
og av lingvister, og de har ulik prestisje – én formell varietet som brukes
i offisielle sammenhenger og i skrift, og som har en unorsk identitet, og én
varietet som er tilknytta en mer nasjonal identitet. Denne situasjonen kan
beskrives som diglossisk med bi-dialektisme, og utvikler seg gjerne til å bli en
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Type-C-repertoar (sst., s. 19-20).

3.3 Type-C-repertoar: Diaglossia

3.3.1 Teori

I et Type-C-repertoar befinner det seg “non-discrete structures” mellom stand-
arden og dialekten(e) (sst., s. 22). Det betyr at standard og dialekt nå er to
(ytter)punkter i et kontinuum. Jeg tolker termen “non-discrete structures”
som en tydeliggjøring av at det som ligger mellom standard og dialekt, ikke
lar seg skilles klart ut som egne varieteter. De kan ikke tydelig avgrenses fra
verken dialekten(e) eller standarden, men kalles gjerne regiolekter. I en dia-
glossisk situasjon skjer det gjerne en god del nivellering mellom dialektene,
noe som ifølge Auer samtidig impliserer advergens mot standarden. Talerne
kodeveksler gjerne mellom standarden og dialekten(e), noe som kan ses som
en steg-for-steg-dialektalisering og -standardisering, det vil si at de kan endre
måten de snakker på, og at det er vanskelig å fastslå akkurat når et eventuelt
skifte mellom dialekten(e) og standarden skjer. Dette kan også beskrives som
det Mæhlum (1992, s. 314) kaller kodeglidning etter Gibbons (1987, s. 103),
som definerer kodeglidning, eller “code-swaying”, som: “[...] variation in the
composition of code mixtures according to one or more sociolingustic factors”.
Disse vekslingene dikteres gjerne av indeksikaliteten til de ulike variantene
“in subtle situational changes” (Auer 2005, s. 23, se også Silverstein 2003).
Mellomvariantene, eller veksling mellom ulike varianter, vil dermed fylle en
sosiolingvistisk funksjon ved at de gjør taleren i stand til å tilpasse seg den
sosiale konteksten.

For utviklinga av disse mellomvariantene eller “-strukturene” som preger
Type-C-reperoaret, spilte de store byene en sentral rolle (Auer 2005, s. 24).
Gjennom industrialiseringa flytta store mengder mennesker fra rurale til ur-
bane strøk, noe som førte til en nivellering av dialektene, men også til en
retolkning av dialektal variasjon, som i stedet ble ansett som sosial varia-
sjon. Dette fører til utvikling av nye såkalte urbane substandarder, som i
neste steg kan påvirke områdene rundt byene igjen, noe som innebærer en
regiolektformasjonsprosess. Denne prosessen skjer gjerne ved advergens fra
(base)dialektene mot (sub)standarden (sst., s. 25). Substandard tolkes her
som at når basedialektene advergerer oppover i hierarkiet, representerer sub-
standarden nivåer som ligger lavere enn standard, men likevel høyere enn
(base)dialektene. Det utvikler seg altså et nivå mellom basedialektene og
standarden som ligger mellom toppen av prestisjehierarkiet. Dette mellom-
nivået har en klar urban tilknytning, i motsetning til en mer rural identitet
som dialektene kan sies å ha.
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Utviklinga av Type-C-repertoarer er et relativt ungt fenomen i Europa.
Det tidfestes fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet av Au-
er, som skriver at det er noe uklart hvordan overgangen fra et Type-B- til
et Type-C-repertoar foregår. Hypotesen er at det som har utvikla seg til den
talte standarden i et Type-B-repertoar, er blitt normidealet i nivellerings-
prosessen, noe som fyller gapet mellom dialekten(e) og standarden ved at
talerne nettopp kan benytte disse mellomliggende strukturene.

Auer mener at de områdene i Norge der bokmål er standardvarieteten er
et eksempel på et diaglossisk repertoar i Europa i dag (Auer 2005, s. 24). Som
nevnt innledningsvis, mener jeg at språksituasjonen i Oslo kan sies å ha flytta
seg ett steg lenger i typologien. Jeg vil argumentere for at språksituasjonen
i Oslo på 1970-tallet, da den store Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) ble
gjennomført, passer bedre inn i et Type-C-repertoar enn dagens situasjon
kan sies å gjøre. Dette vil jeg vise ved å ta opp tråden der jeg slapp den,
rundt Amund B. Larsens tid på begynnelsen av 1900-tallet, for å se nærmere
på hva som har skjedd mellom dette tidspunktet og TAUS på 1970-tallet.

3.3.2 Oslo ca. 1900-1980

Overgangen mellom et Type-B- og et Type-C-repertoar skjer også gradvis.
Auers beskrivelse av “non-discrete structures” passer godt med hvordan Oslo
ble beskrevet under avsnittet om B-repertoaret, siden det på dette tidspunk-
tet var vanskelig å gripe hva som egentlig fantes mellom de to ulike talemåls-
varietetene i Oslo, altså mellom dialekten(e) og standarden. På denne tida
skjedde det store endringer i byen. Den var i stor vekst, noe som kan bidra til
at talemålssituasjonen virker uoversiktlig. Det var omfattende innflytting til
byen, og knapt 44 prosent av de menneskene som var til stede under folketel-
linga i desember 1900, var innfødte (Kjeldstadli 2000 [1994], s. 97). På denne
tida ble det vi kjenner som øst- og vestkanten i Oslo etablert, også språklig
(Myhre 1990, s. 362, Hanssen 1979, s. 59).

Hovedstaden var oversvømt av provinsen, grepet av brautende,
udannete oppkomlinger. Og så fælt “Sproget” var blitt. Over alt
taltes “denne samme flade Tone, uden Nuancer, den minder om en
usmurt Barnevogns irriterende Piben og Hvinen, slafsede Vokaler
og Konsonanter, enten tykke ’Vika’L eller R for L”. (Kjeldstad-
li 2000 [1994], s. 11-12, etter Lona Gulowsen Gyldenkrone i et
innlegg i Aftenposten i 1901.)

Mellom 1900 og 1946 kom 14–15 prosent av innbyggerne i Oslo fra andre
byer, og 30–33 prosent fra landsbygda (sst., s. 97), og den sosiale avstand-
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en mellom Gulowsen Gyldenkrone og massene synes stor. Men selv om tida
preges av store endringer, skriver Amund B. Larsen:

Trods denne store og blandede tilstrømning har Kristiania dog
nu et vulgærsprog der [...] er tilstrækkelig utskilt til at kjendes
fra alle andre byers og bygders mål[.] (Larsen 1907, s. 16)

I Type-B-repertoaret var det vanskelig å definere akkurat hva dialektene var,
om det dreide seg om én varietet eller en blanding av omegnens dialekter.
Ut fra det Larsen skriver her, ser det ut til at Oslo har fått en stedegen
dialekt. Denne dialekten kan tolkes som en egen varietet som ikke er identisk
med dialektene i omlandet, og som heller ikke er standarden, men heller kan
klassifiseres som det Auer (2005, s. 25) kaller en substandard.

Byen fortsetter å bli prega av strukturelle endringer i åra framover. Fram
til 1948 var ikke Aker en del av Oslo kommune. Kartet i Figur 16 under viser
hvilke deler av Oslo som var med i bykommunen før og etter sammenslåinga
med Aker i 1948 (områdene innafor sirkelen på kartet viser omtrentlig hva
som var Oslo før 1948):
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Figur 16: Kart over Oslo. Den store sirkelen viser omtrent hva som var med
i Oslo før Oslo og Aker ble slått sammen i 1948, og er basert på en kartskisse
over Oslo fra 1934 presentert i Kjeldstadli (2000 [1994], s. 17), som påpeker at
bydelene ikke hadde klare grenser på denne tida. (Stripa som går nordfra gjen-
nom Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og sentrum, er Akerselva.) (Kartgrunn-
lag: www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostlandssendingen/2812734.html (30. okto-
ber 2012)).

Befolkningsøkninga i byen fortsatte fram til slutten av 1960-åra. Økninga
gjaldt imidlertid ikke områdene som hadde ligget innafor bygrensa før 1948.
Disse områdene var prega av fraflytting. Men veksten i ytre by og Akers-
hus var sterk. Nærområdet, eller kommunene nærmest byen, vokste raskere
enn byen selv. Alle kommunene i nærområdet, med unntak av Skedsmo og
Nesodden, fikk folketallet fordobla mellom 1950 og begynnelsen av 1970-
åra (Benum 2000 [1994], s. 54-55). Konsekvensen av dette var at områdene
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for den nye substandarden, som nå assosieres med østkanten (Wiggen 1990,
s. 179), ble totalt forandra og prega av utflytting – nettopp til omlandet.
Siden befolkninga flytta fra det som var det geografiske området for Type-
B-repertoaret i Oslo, og ut i regionen igjen, innebar det en relokering av det
språklige landskapet i byen også (se også Hanssen 1979, s. 58). Brukerne av
substandarden relokeres til omlandet, noe som fører til en nivellering av base-
dialektene i regionen også (se Wiggen 1990, s. 179), eller det som Auer altså
karakteriser som en regiolektformasjonsprosess der dialektene advergerer mot
substandard (Auer 2005, s. 25). Dette framstilles på denne måten:

Figur 17: Type-C-repertoar, etter Auer (sst., s. 22).

Her ser vi en situasjon der standarden på toppen og dialektene nederst i
trekanten utgjør et kontinuum. Dialektene representerer omlandet, mens re-
giolekten er den ekspanderende østvarieteten eller substandarden som dia-
lektene i omlandet adveregerer mot. Videre strekker denne regiolekten seg
mot varieteter lenger opp i hierarkiet. Disse varietetene er både den mer pre-
stisjefylte vestvarieteten, men også skriftspråket (eller skriftspråkene, hvis vi
regner med både bokmål og riksmål) som ligger høyt i prestisjehierarkiet.
At pilene midt i trekanten peker både opp og ned, viser at det også skjer
noe påvirkning nedover i hierarkiet, jf. at også høyere samfunnslag påvirkes
nedenfra. Den gjennomgående trenden er likevel advergens oppover i hierar-
kiet. I neste avsnitt skal vi se at denne modellen passer godt til å illustrere
talemålssituasjonen i Oslo på TAUS-tida.

3.3.3 Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS)

TAUS ble gjennomført på begynnelsen av 1970-tallet og består av opptak
av rundt 60 informanter fra Kampen/Vålerenga og Uranienborg/Frogner (se
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Hanssen, Hoel mfl. 1978).6 Opptaksstedene i TAUS skulle, i tillegg til å dekke
et geografisk område, sørge for at ulike sosiale grupper presentert i materialet.
Som nevnt, ble øst- og vestkanten i Oslo etablert i forbindelse med industria-
liseringa på slutten av 1800-tallet (Myhre 1990, s. 362). Denne etableringa
handler vel så mye om en sosial som en geografisk inndeling. Østkanten var
først og fremst arbeidernes område, mens høyere samfunnslag bodde i vest
(Kjeldstadli 2000 [1994]). På TAUS-tida hadde Oslo fremdeles et sosialt skille
mellom øst- og vestkanten, men dette skillet skal visstnok da ha blitt mindre
ifølge TAUS-informantene selv (se Hanssen, Hoel mfl. 1978, s. 8). Wiggen
(1974) skriver at strøkas alderssammensetning hadde endra seg, men ikke
den sosiale sammensetninga. Yngre mennesker hadde flytta ut, og indre by
hadde fått en overvekt av eldre.

I TAUS-materialet er det mulig å skjelne mellom to hovedvarieteter av
oslomål, og disse varietetene er, som vi vet, nært knytta til byens sosiale og
geografiske øst- og vestkant. Jeg vil påstå at det er denne undersøkelsen som
danner grunnlaget for at de to utviklingslinjene i oslomålet er så tett knytta
tilbyens geografiske øst- og vestkant, og til at de i dag kalles øst- og vestvarie-
teten. Dette bildet kan nyanseres betraktelig, noe blant andre Wiggen (1980)
gjør. Han skriver at selv om de dannede kretser i Kristiania på Amund B.
Larsens tid i all hovedsak var bosatt i Oslo vest, er det feil å sette likhetstegn
mellom språkbruken til disse kretsene og hele bydeler på vestkanten. Ikke
alle som bor på vestkanten, bruker vestvarieteten, og omvendt. Som nevnt i
avsnitt 3.2.2 forekom det tidlig veksling mellom varietetene, og på TAUS-
tida hadde svært mange oslobeboere innslag av begge varietetene, selv om
den ene varieteten som regel dominerte.

Språkforholdene i Oslo og omegn fra TAUS-tida tolka i Auers framstilling
av et Type-C-repertoar, ser slik ut:

6Her inkluderer jeg også C-serien. Den ble egentlig ikke ble regna som en del av TAUS-
materialet mens prosjektet pågikk, men ble samla inn av Geirr Wiggen til hans hovedopp-
gave (Wiggen 1974, se også Hanssen, Hoel mfl. 1978, s. 19). De opptakene fra TAUS som
fremdeles eksisterer, er samla i et korpus av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo:
www.tekstlab.uio.no/nota/taus/index.html (1. oktober 2012).
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Figur 18: Type-C-repertoar i Oslo, 1970-tall, etter Auer (2005, s. 22).

Her ligger altså skriftspråket på toppen, representert ved bokmål, men også
riksmålet kunne vært plassert her. Like under plasseres vestvarieteten, mens
østvarieteten har blitt en regiolekt lenger ned i hierarkiet, som omlandets
dialekter advergerer mot. Jeg vil illustrere dette med en del av et intervju
fra TAUS. Informant a44 er fra øst:

Intervjuer: e trur du folk fra andre deler av byen eller andre
deler av e av landet (.) e (.) når de snakker med dere som er e (.)
er herfra (.) e (.) ser på språket (.) som dere har her på en spesiell
måte? (.) sånn du har snakka litt om det altså men e du snakka
om det rampespråket og sånn trur du de ser på det på den måten
i dag?

TAUS-a44: ikke fra landet (.) e de vil ikke se på (.) m altså
bydelsdialekten eller hva jeg skal kalle det (.) dem vil ikke se på
det som et rampespråk (.) de som jeg mente ment- (.) skulle ha
detta til å så bli rampespråk det var de som var noe mer affekterte
(.) kanskje (..) mere tilgjort hvis du skjønner hva jeg mener det
er enkelte som ikke snakker sånn na’turlig (.) dem tar det til seg
bare (.) og da er e kanskje det som (.) men e fra landet forøvrig
(.) trur jeg ikke (.) atte det (.) jeg trur ikke dem (uforståelig) (.)
mange tilfeller ikke hører forskjell engang

Intervjueren tar opp et tema som a44 har introdusert tidligere i samtalen,
nemlig at språket på Vålerenga kalles et “rampete språk”. Intervjueren spør
om hvordan andre som ikke er fra Vålerenga, oppfatter språket der, eksemp-
lifisert med folk fra andre deler av byen eller landet. Når a44 svarer med
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“ikke fra landet” må landet i denne konteksten tolkes som opposisjonen by-
land, og brukes på denne måten som et udefinert ruralt område til forskjell
fra byen, primært omlandet eller regionen. A44 legger deretter trykk på at
de fra landet ikke ser på bydelsdialekten som et rampete språk, men at det
er de som snakker mer “affektert” som kan ha den oppfatninga. Denne aff-
ekterte talen mener jeg må tolkes som en varietet nærmere standard etter
argumentasjonen i denne artikkelen. Og a44 mener den er mest affektert når
den er “tilgjort” og ikke “naturlig”, det vil si når den snakkes av noen som
ikke er forventa å snakke standard, slik jeg tolker det. Men de fra landet kan
i mange tilfeller ikke høre forskjell, mener a44, som mest plausibelt forstås
som forskjellen på språket på Vålerenga og standarden. Grunnen til at dette
er den mest plausible tolkninga, er at dialektvariasjonen på “landet” forøvrig,
det vil si i omlandet til Oslo, varierer sterkt utfra hvilken retning man tenker
seg, så det vil være stor forskjell på ulikheten mellom for eksempel Hadeland
(nord for Oslo) og Vålerenga, og Råde (sørøst for Oslo) og Vålerenga. Bildet
som tegnes av situasjonen er derfor tredelt som i figur 18, med omegnens
dialekter nederst, østkantmålet høyere opp i hierarkiet som en substandard,
som etter hvert kan forstås som regiolekt etter hvert som massene trekker
ut fra indre Oslo igjen. Lenger opp i hierarkiet ligger vestvarieteten som et
standardtalemål, mens skriftspråket ligger på toppen av prestisjehierarkiet.

Bildet av byen, både geografisk og sosialt, har endra seg drastisk siden
Type-A-repertoaret, da grunnlaget for de to hovedvarietetene i byen ble dan-
na. Modellen illustrerer også at det skjer en tilnærming mellom varietetene
sammenlikna med situasjonen i Type-B-repertoaret. Vestvarieteten har kom-
met lenger ned i trekanten, mens østvarieteten har kommet lenger opp. Det
at informantene i TAUS hadde innslag fra begge varietetene, vises i denne
modellen ved at pilene i trekanten går både oppover og nedover. Talerne i
Oslo kan bevege seg oppover og nedover i kontinuumet, gjennom kodeglidning
realisert som både intra- og interindividuell veksling.

I denne modellen har østvarieteten tatt et skritt opp fra basedialektene,
noe som kan tolkes som at den har beveget seg i retning av vestvarieteten.
Siden vestvarieteten også har flytta seg nedover i trekanten, betyr dette at
konvergensen som man ifølge Larsen (1907, s. 14) kunne se i 1907, kan sies å
ha fortsatt. Det er likevel verdt å merke seg at Wiggen (1980) gjør en implika-
sjonsanalyse av dialektal samvariasjon i oslomål, det vil si at han undersøkte
korrelasjonen mellom ulike språklige trekk hos vest- og østkantinformantene
i TAUS. Wiggen mener denne studien indikerer at “det folkelige oslomålets
brukssystem nå eller forholdsvis nylig er/har vært under oppløsning eller
[i] sterk forandring på Oslos vestkant” (sst., s. 39). Wiggens observasjoner
antyder at en eventuell konvergeringstendens mellom øst- og vestvarieteten
faktisk kan dreie seg om en advergeringstendens fra øst mot vest. Som han
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skriver, realiseres hvert enkelt østtrekk uavhengig av andre trekk, og uten et
system som binder realiseringa av enkelttrekkene sammen, vil disse trekkene
lettere få en utelukkende “stilistisk” funksjon (sst., s. 36). Wiggen impliserer
dermed at bruk av trekk fra østvarieteten er på vei ut hos vestinformantene.

Merk til slutt at diaglossi, der ’dia’ betyr ’gjennom’, reflekterer at det-
te handler om et kontinuum mellom dialekt og standard, der talerne altså
besitter et register der de kan bevege seg mellom to (kanskje idealiserte) yt-
terpunkter. Inntrykket etter TAUS er at oslomålet inneholder (i hvert fall) to
klart atskilte varieteter, et inntrykk som kan sies å være et resultat av blant
annet de metodologiske valgene jeg diskuterte over. Ved å velge andre steder
i Oslo enn Uranienborg/Frogner og Kampen/Vålerenga, eller flere områder,
ville trolig språklandskapet i Oslo virka mindre polarisert.7 Fra TAUS vet
vi at regionvariabelen reflekterte sosial tilhørighet, samtidig som den reflek-
terte hvor i dialekt-standard-kontinuumet talerne primært befant seg. Dette
impliserer at det som før ble tolka som dialektal variasjon, har gjennomgått
en reallokering, og nå også klart tolkes som sosial variasjon jf. Auer (2005,
s. 25).

3.4 Type-D-repertoar: Dialektdød

3.4.1 Teori

Auer plasserte som nevnt situasjonen i østlandsområdet i Norge i et Type-
C-repertoar, men med mulig overgang til Type-D (sst., s. 24). Røyneland
(2009, s. 20) mener at språksituasjonen på Østlandet best beskrives som et
Type-C-repertoar, men at dialektdød også kan forekomme i en prosess der
tradisjonelle dialekttrekk må vike i en smalere regional standard, eller en
regiolekt. I dette avsnittet vil jeg diskutere hvorvidt vi kan si at talemåls-
situasjonen i Oslo befinner seg i en overgang mellom et Type-C-repertoar og
et Type-D-repertoar. I Type-D-områdene blir dialekten mer og mer influert
av trekk fra standarden, og det laveste nivået i dialekt-standard-kontinuumet
går ut, som illustrert under:

7I en samtale jeg hadde med Geirr Wiggen (dato) fortalte han at de ikke betrakta
oslomålet som så polarisert som det framstår i TAUS-materialet, men at oslomålet også
den gang trolig var et kontinuum mellom to ytterpunkter.
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Figur 19: Overgang fra Type-C- til Type-D-repertoar, etter Auer (2005, s. 28).

Trekkene med den mest begrensede geografiske rekkevidden ser ut til å for-
svinne, og siden det ikke nødvendigvis er noe klart skille mellom standard og
dialekt i et diaglossisk repertoar (altså Type-C), er det et spørsmål hvorvidt
det er de mest dialektale formene som forsvinner i overgangen til et Type-
D-repertoar. Overgangen til et Type-D-repertoar vil selvsagt ha innvirkning
på store deler av dialekt-standard-pyramiden, som til slutt ser ut til å ende
opp med bare standardvarieteten (Auer 2005, s. 27).

3.4.2 Samtidig, i Oslo

Siden TAUS er det ikke gjort noen større undersøkelser av de to utviklings-
linjene i oslomålet, men to hovedoppgaver har noen vesentlige observasjoner
i denne sammenhengen. I den første, Løken (2001), er det gjort intervjuer
med seks eldre språkbrukere fra østkanten i Oslo med det formål å plassere
dem i øst-vest-kontinuumet. I dette kontinuumet tok Løken utgangspunkt i
en tredelt varietetsinndeling: en østvarietet, en vestvarietet og en mellomva-
rietet av disse. Undersøkelsen viste at to av informantene hadde et talemål
som lå nært vestvarieteten, tre var vanskelige å plassere fordi de veksla mye
mellom de ulike formene, mens én ble karakterisert som østvarietetsbruker.
Trekkene Løken undersøkte, var trykk på første stavelse i fremmedord, rester
av jamvekt, tjukk l ([ó]) av historisk [l], tjukk l ([ó]) av historisk [rð], diftonge-
ring, senkning, a-endelser i preteritum og perfektum av a-verb, adjektiviske
partisipper, a-endelser i bestemt form entall av substantiv, a-endelser i be-
stemt form flertall av hankjønns- og intetkjønnsord, og personlige pronomen
(sst., s. 3).

Løkens materiale er ikke stort, men i lys av Auers typologi kan funnene
hennes vitne om en begynnende overgang fra Type-C- til Type-D-repertoar.
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Med ett unntak ser informantene til Løken ut til å ha flytta seg fra øst mot
vest språklig sett, sammenlikna med østkantinformantene fra TAUS. Det ser
altså ut til at talemålet i stor grad er influert av varieteter høyere i hierarkiet
hos alle bortsett fra én av Løkens informanter, noe som kan tolkes som at
det laveste nivået i dialekt-standard-kontinuumet er i ferd med å falle ut.

Jahnsen (2001) har gjort en sammenlikning av talemålet til elever på
øst- og vestkanten.8 Hun hadde 24 informanter mellom 14 og 16 år, 12 fra
Majorstua skole i vest, og 12 fra Jordal skole i øst. Disse skolene ligger i
områdene der også TAUS ble gjennomført. Trekkene Jahnsen undersøkte,
er tjukk l ([ó]) av historisk [l], tjukk l ([ó]) av historisk [rð], trykkforholdet
i ord med fremmed opphav, bestemt form entall av hunkjønnssubstantiv,
bestemt form flertall av han- og intetkjønnssubstantiv, jamvektssubstantiv,
jamvektsinfinitiv, preteritum av svake verb, 1. klasse, preteritum av sterke
verb, 2. klasse, perfektum partisipp av sterke verb, og også bruk av pronomen
(hu, henner, a, henne, hun, henne, dem, døm, de og dem) (sst., s. 71).

Jahnsen konkluderer med at øst- og vestvarieteten konvergerer, og at
konvergensen består i at østformer som aldri har vært i bruk på vestkanten,
forsvinner, mens trekk som har stått sterkt i østvarieteten, og mindre sterkt
i vestvarieteten, opprettholdes i østvarieteten og ekspanderer i vestvaritete-
ten (sst., s. 127). Trekkene som ifølge Jahnsen forsvinner fra øst, var trykk
på første stavelse i fremmedord, [ó] av historisk [rð], a-endelse i intetkjønns-
og hankjønnsord flertall, jamvektsformer på -a i substantiver som hana, og
infinitiver som setta, i tillegg til pronomenformene døm og henner. Av de
trekkene som holdt seg i øst og ekspanderte i vest, var altså trekk som alle-
rede hadde fått innpass i vestvarieteten. Det var a-endelse i hunkjønnssub-
stantiver i bestemt form entall, og a-endelser i preteritum av svake verb, og
av disse to ekspanderte det førstnevnte trekket mest (Jahnsen 2002, s. 30).
Hun påpeker dessuten at samvariasjonen mellom sosioøkonomisk status og
språkbruk fremdeles er synlig i hennes undersøkelse (Jahnsen 2001, s. 71).

Jahnsens resultater indikerer at trekk som allerede har fått innpass i stan-
darden, forblir der, men standarden tar ikke opp nye trekk fra dialekten, og
de trekkene som ikke får innpass i standarden, forsvinner. Jahnsen har ikke
undersøkt hvorvidt vesttrekk spredte seg i øst. Ettersom Jahnsen skriver at
det ikke ser ut til å være noen overføring av nye språklige trekk fra øst- til
vestvarieteten, er det usikkert hvorvidt dette kan kalles konvergens på det-
te tidspunktet i utviklinga. Jeg vil heller foreslå å tolke disse funnene inn i
den historiske utviklinga jeg har skissert for oslomålet i denne artikkelen, og
på dette nivået mener jeg vi er kommet inn i en situasjon som illustrert i
Figur 19 på forrige side, nemlig et Type-D-repertoar.

8Oppgava er også etterfulgt av en artikkel, Jahnsen (2002).
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Som Auer (2005, s. 27) skriver, er det i et diaglossisk repertoar, det vil
si Type-C, ikke nødvendigvis et klart skille mellom standard og dialekt, noe
jeg har argumentert for at er tilfellet i Oslo på TAUS-tida. Det var ikke et
klart strukturelt skille mellom øst- og vestvarieteten. Hvis vi tolker funnene
til Løken og Jahnsen i lys av de endringene som hadde skjedd allerede da
TAUS ble gjennomført, kan det hevdes at siden skillet mellom varietetene var
blitt såpass svekka, var det bare de trekkene fra dialekten som allerede var
kommet inn i standarden mens oslomålet fremdeles var på et Type-C-nivå,
som har spredt seg videre. Dette skjedde fordi disse trekkene hadde fått en
standardstatus før oslomålet gikk over til et Type-D-repertoar. De trekkene
som på tidspunktet for Type-C-repertoaret ikke hadde noen tilknytning til
standarden, får derimot ikke noen videre gjennomslagskraft. De trekkene som
ikke allerede er assosiert med standarden, står i fare for å bli nivellert.

Det som har skjedd i Figur 19 på side 126, kan beskrives som at sti-
gen er trukket opp for østvarieteten, eller at bunnen har falt ut i pyramiden.
De trekkene som derimot har kommet høyere opp på dette tidspunktet, som
a-endelser i bestemt form entall i hunkjønnssubstantiver og i preteritum av
svake verb, er mer vitale. Som Auer (sst., s. 27) skriver, er det et grads-
spørsmål hvorvidt det er de mest dialektale formene som forsvinner, siden
forskjellene mellom standard og dialekt lenge har vært i oppløsning. De trek-
kene som tidligere tilhørte dialekten, men som fikk innpass i standarden på
et tidlig tidspunkt, stiller nå mer likt med de andre trekkene i standarden
og kan derfor ekspandere. Trekkene som ikke kom seg høyere opp i trekanten
før overgangen til et Type-D-repertoar var i gang, er ikke lenger tilgjengelige
for konvergering. Modellen viser sånn sett at det har vært påvirkning fra
(base)dialekten(e) mot standarden, men siden mye av dialektgrunnlaget er
forsvunnet, virker ikke denne påvirkninga lenger i samme grad.

Opsahl og Røyneland (2009, s. 104-105) skriver at flere av de tradisjonelle
opposisjonene mellom øst- og vestvarieteten fortsatt finnes, men at omfanget
av dem er svekka, og at varianter som typisk assosieres enten med øst- eller
vestvarieteten, forsvinner, noe som fører til at oslomålet i dag framstår som
mer ensarta enn for en generasjon eller to siden. De mener øst- og vestva-
rieteten konvergerer, og at konvergensen går begge veier. De diskuterer noen
tradisjonelle trekk i oslomålet, som trykk på første stavelse i fremmedord,
uttale av -sl-/-sel- i inn- og utlyd, og de ser nærmere på noen undersøkelser
av a-endelser i substantiv. I tillegg undersøker de noen nye innovasjoner i
oslomålet, som uttale av skj-/kj-lyden og manglende inversjon. De konklude-
rer med at trykk på første stavelse er på tilbaketog i Oslo (sst., s. 101), mens
den bakre uttalen av -sl-/-sel (altså [Sí]), som kan ses som et dialekttrekk
ifølge terminologien i denne artikkelen, ser ut til å være mest vanlig i bruk i
dag over hele byen framfor den fremre uttalen (sst., s. 103). De konkluderer
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med at dette trekket har vært på frammarsj de siste hundre åra i Oslo, og
viser til Broch (1981[1927], s. 150), som skriver at trekket er utbredt også
i “mer snobbete” kretser allerede på hans tid (Opsahl og Røyneland 2009,
s. 103).9 Jeg tolker dette som at den bakre uttalen av -sl-/-sel hadde kom-
met over i standarden før bunnen falt ut av pyramiden i overgangen til et
Type-D-repertoar. For å følge Jahnsen (2001, s. 127) hadde denne østformen
allerede fått innpass i vestvarieteten, og ekspanderer derfor videre.

Uttale av skj-/kj-lyden er undersøkt i Aaserud (2000), og manglende in-
versjon er en innovasjon det gjenstår å undersøke nærmere i et øst-vest-
perspektiv, så de lar jeg ligge her. A-endelser i bestemt form entall i substan-
tiv vil jeg gå grundig gjennom i avsnitt 4.4.

Også det Jahr (1986, s. 19-20) skriver om [ó] i TAUS, kan tolkes i lys av
en overgang til et Type-D-repertoar. Han mener det er vanskelig å sette opp
synkrone regler for bruk av [ó] i oslomålet på bakgrunn av TAUS-materialet
fordi det faktum at [ó] ikke er mulig i visse ord, kan det skyldes at disse
ordene er kommet inn i språket, for eksempel ved lån, på et tidspunkt der [ó]
ikke kan sies å ha vært produktiv lenger. Han viser til at Larsen (1926) har
gjort liknende observasjoner. Trekket [ó] kan derfor se ut til relativt tidlig å
ha mistet sin posisjon i standarden som gjorde det mulig å ekspandere videre
der. Jahr skriver at [ó] for [r] i ord som bord og gård – altså som i norrønt
hadde rð – er svært lite utbredt i TAUS-materialet fra østkanten, og at det
hos informantene fra vest forekom det bare unntaksvis (Jahr 1986, s. 20-
21). I sammenheng med tidsaksen her stemmer det at dette trekket ikke får
være med over i Type-D-repertoaret, siden det ikke var kommet lenger opp
i hierarkiet på 1980-tallet, faktisk heller ikke på Larsens tid på begynnelsen
av 1900-tallet.

Også Papazian og Helleland (2005, s. 94) nevner flere dialekttrekk som
mulige moduskandidater for standardvarieteten, som [í] av norrøn l (etter
Jahr (1976), a-former i bestemt form entall av substantiv, i preteritum og
perfektum partisipp av a-verb, og former med /øy/ i preteritum av sterke
verb. Hvilke av disse som blir en del av standarden, er et empirisk spørsmål,
men også Papazian og Helleland mener at standarden og bokmål påvirker
dialekten mer enn omvendt, og at standard og dialekt kommer til å “smelte”
helt sammen.

Når det gjelder termen dialektdød er dette et problematisk begrep. Nils-
son (2009) diskuterer metodologiske utfordringer i forbindelse med å beskri-
ve dialektendring, og sammenlikner opptak fra 1948 og 2007-2008 fra en

9Jahr (1986, s. 15-16) mener overgangen fra å uttale [sl] til [Sí] henger sammen med en
lydovergang fra [l] til [í] i oslomålet, og at økende bruk og sosial aksept av [Sí] i stedet for
[sl] henger “intimt sammen” med denne lydendringa.
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bygd i Vest-Sverige. Informantene i den eldste studien er ifølge Nilsson typis-
ke NORM-informanter, en Non-mobile, Older, Rural Male (se for eksempel
Chambers og Trudgill 1998 [1980]). Informantene så nemlig ut til å være
valgt etter hvor mange tradisjonelle dialekttrekk de brukte, siden målet med
studien var å beskrive et språksystem utfra dialektologiske standarder (Nils-
son 2009, s. 210). I den nåtidige studien var ikke bruk av spesielle språklige
trekk noe kriterium for informantutvelgelsen, og Nilsson viser at de forskjel-
lige informantene i denne studien, bruker tradisjonelle dialekttrekk i ulik
grad, og utfra disse informantene ser det ut til at den tradisjonelle dialekten
har gjennomgått en omfattende nivelleringsprosess. Ved å selv velge ut en
samtidig informant utfra et NORM-prinsipp, viser Nilsson at det er mulig å
finne informanter som representerer en mer tradisjonell dialektbruk, og Nils-
son konkluderer med at dialekten som system ikke ser ut til å ha endra seg
mye, i motsetning til dialektsituasjonen. Antallet talere med et opprettholdt
dialektsystem er endra.

Informantutvelgelsen i TAUS skulle være tilfeldig ved at bestemte ga-
ter i bydelene ble plukket ut, og en person på hvert femte gatenummer ble
rekruttert til undersøkelsen. TAUS-materialet var derimot ikke statistisk re-
presentativt, og er ikke ment å ha en overføringsverdi til hele byens språk
(Hanssen, Hoel mfl. 1978, s. 9-10). TAUS er ikke ment som en kartlegging
av dialektsituasjonen i Oslo som helhet. Dokumentasjonen som ble gjort i
dette prosjektet har bidratt med en mulighet for å beskrive dialektsystemene
i byen, men undersøkelsen kartla ikke språksituasjonen i Oslo på 1970-tallet.
I dagens Oslo er det mulig å finne mennesker som kan representere et talemål
som ligger tett opptil talere fra både øst og vest i TAUS, men i dialektsitua-
sjonen i Oslo i dag er nok de i (et stadig minkende) mindretall.

Et annet argument for en overgang til Type-D-repertoar er at også stand-
arden viser tegn til å endre seg i retning nedover i hierarkiet, Standarden,
som har vært tett knytta til vestvarieteten, har endra seg på særlig to måter.
For det første ser det ut til at også deler av innholdet i vestvarieteten under
TAUS-tida har forsvunnet. Dessuten vil jeg argumentere for at en eventuell
standard i dag ikke er like tett kopla til vestvarieteten som tidligere. Dette
støtter også Røyneland (2010, s. 268), som skriver at studier av dialektnivel-
lering i Norge, antyder at den moderne standarden er mest ekspansiv, mens
den konservative (les: vestvarieteten) taper terreng (se også Vikør 1999) og
Sandøy (2009).

I Auers modell i Figur 19 mener jeg det blir feil å plassere vestvarietet-
en i den lille sirkelen på toppen av pyramiden som representerer standard.
Ettersom former som sto sterkt i østvarieteten, allerede hadde fått innpass i
vestvarieteten og ser ut til å ekspandere der, er det mer adekvat å plassere
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vestvarieteten nærmere de standardnære talemålene.10 Standarden har der-
for flytta seg nedover i pyramiden, den beveger seg altså i retning av en mer
nøytral mellomvarietet, noe som impliserer en svekkelse av standardens klare
tilknytning til vestkanten. Oslomålet har nå kommet inn i vår tid, og Røyne-
land (2010, s. 265) skriver at oslomålet har uklare grenser, men kan deles i én
konservativ og en “moderne” variant, der den siste reflekterer yngre oslomål.
Denne moderne varianten kan ses som den nye standarden i denne sammen-
hengen, mens den konservative varianten nå fyller andre funksjoner, som jeg
vil drøfte i den synkrone delen av artikkelen, som følger etter dette avsnittet.
Det som kalles baseregiolekter i Figur 19, kan illustrere at situasjonen i hele
regionen påvirkes av høyere nivåer i hierarkiet. Som sagt mente Auer at et
Type-D-repertoar gjerne fører til at man bare sitter igjen med standarden,
og her er det lett å tenke seg en homogen situasjon der alle talere snakker
samme varietet, noe som absolutt ikke er tilfellet i Oslo.

4 Synkront – Hva skjer i Oslo i dag?

4.1 Innledning

I denne delen av artikkelen vil jeg se nærmere på dagens situasjon i oslomålet.
Som nevnt innledningsvis mener jeg at standardbegrepet slik det er brukt i
den diakrone delen av artikkelen, ikke nødvendigvis fungerer godt for å forstå
dagens interne utvikling i oslomålet, og her vil jeg kort referere til Wiggen
(1995, s. 27):

I enda sterkere grad enn bygdemåla krever bymåla med all sin
språksbruksvariasjon et synkront perspektiv hos den som grans-
ker dem. Ikke minst må vedkommende ha et våkent øye for de
psykologiske og sosiale kreftene i samtidas dagligliv som påvirker
den enkelte og hele samfunnet til å bruke språket så varieren-
de og forskjellig, krefter som en kan mene ligger under språkets
endringer og utviklingsveger gjennom historia også.

I denne delen av artikkelen vil heller begreper som frakopling og standardiser-
ing, tilbakekopling og glokalisering være sentrale (se Giddens 1990, Robert-
son 1992, Eriksen 2008, Mæhlum 2009a). Dagens utvikling i oslomål vil bli

10Her bruker Auer termen vernaculars for det jeg kaller talemål i illustrasjonen. Denne
termen er vanskelig å oversette til norsk (se for eksempel Sollid 2002, s. 177-179), men
jeg tolker fraværet av varietetstermen her som et forsøk på å unngå å avgrense ulike
talemålsvarieteter innafor dette repertoaret fordi man ønsker å illustrere et kontinuum.
Den faktiske språksituasjonen er altså at man bruker ulike varianter av noen variabler,
men ikke nødvendigvis ulike varieteter.
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diskutert med utgangspunkt i én variabel, nemlig vekslinga i endingssuffiks-
et -a/-en i bestemt form entall av substantiv. Jeg vil se på distribusjonen
av denne variabelen i TAUS, og sammenlikne den med distribusjonen i et
talespråkskorpus fra Oslo samla inn på 2000-tallet, nemlig Norsk Talespråk-
skorpus – Oslodelen (NoTa, se avsnitt 4.3 under) for å finne ut om vi kan si
at a-suffikset ekspanderer i oslomålet. Videre vil jeg se nærmere på hvordan
variabelen oppfattes i Oslo, ved å sammenlikne talespråksdataene med selv-
rapporterte data fra en stor elektronisk spørreundersøkelse fra Oslo, nemlig
Oslo-testen (heretter OT, se avsnitt 4.5.1 under). Til slutt vil jeg argumente-
re for at man fremdeles kan tolke bruken av denne variabelen i sammenheng
med geografisk tilhørighet, selv om bruken i dag ser ut til å være løsere knytta
til hvor man er født og oppvokst, enn til livsstilsvalg og stedspreferanser. Ut-
viklinga til trekket vil bli tolka som “an indicator of the interlocuter’s social
standing and identity” (Mæhlum 2009a, s. 18).

4.2 Demografi, flyttemønstre og flyttemotivasjon

Befolkninga i Oslo flytter mye. For eksempel hadde én av fire bosatte i Oslo
i november 2005 flytta til byen i løpet av perioden 2000-2005. I tillegg til at
det er mye innflytting, flytter også folk mye internt i byen. For eksempel ble
i gjennomsnitt omtrent halvparten av befolkninga i en grunnkrets skifta ut i
perioden 2000-2005 (Bråthen mfl. 2007, s. 55). Disse tallene er hentet fra en
Fafo11-rapport fra 2007, der det slås fast at flyttemønstre i Oslo i stor grad
preges av livsfase. I dag er andelen unge voksne og enslige dobbelt så høy i
indre by som i resten av byen. Barnefamilier flytter gjerne fra indre til ytre by,
og da flytter innvandrerfamilier som regel fra indre til ytre øst, mens norske
og vestlige familier flytter fra indre til ytre vest (sst., s. 63). Fafo-rapporten
vektlegger at det er den omfattende flytteaktiviteten i Oslo som bidrar til
å opprettholde og til dels forsterke de sosio-økonomiske forskjellene mellom
bydelene, og at forskjellene er størst mellom ytre vest og nye drabantbyer,
som er områder prega av mange innvandrere (sst., 58-ff.).

Ser vi dette i sammenheng med den historiske utviklinga til oslomål, ser
vi at TAUS-områdene Vålerenga/Kampen og Uranienborg/Frogner er prega
av en annen befolkning i dag enn det som var tilfellet da undersøkelsen ble
gjennomført, spesielt Vålerenga og Kampen (se for eksempel Aspen 2005a).
Dagens etaberte (sosiale) øst- og vestkant – som ifølge Fafo-rapporten ligger
i ytre by – eksisterte ikke i samme form på 1970-tallet. Som Hanssen, Jahr
mfl. (1977, s. 8) skriver om TAUS, var drabantbyene ennå bare “kvite flekker

11Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. www.fafo.no (15.
oktober 2012).
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på det språksosiale kartet” på den tida, og innvandring fra andre land var
ikke noe tema i det hele tatt. I dag har Oslo en innvandrerbefolkning på 29,6
prosent.12 En direkte sammenlikning av språket i TAUS og NoTa vil i sosial
eller demografisk forstand kunne regnes som et forsøk på å stige ned i den
samme elva to ganger (se forøvrig Gregersen, Nielsen og Thøgersen 2009).

I 1972 og 2008 – omtrent samtidig som TAUS og NoTa ble samla inn – ble
det gjort to flyttemotivasjonsundersøkelser i Norge (Aure, Langset og Sørlie
2011, s. 42). Undersøkelsene gir mulighet til å forstå hvorfor folk flytter eller
blir boende, og den største forskjellen mellom 1972 og 2008 er vektlegginga av
forhold knytta til sted og miljø. Aure m.fl. mener at kompleksiteten knytta til
flytting er innvevd i folks biografier og livsprosjekt, og de kopler vektlegginga
av sted og miljø som flyttemotivasjon direkte til samfunnsendringer generelt.
De mener at selv om bolig for de fleste fortsatt er en nødvendighet, henger
det å flytte for å få større, “bedre”, eller ny beliggenhet på boligen, sammen
med realiseringen av “det gode liv”. Det kan altså se ut til at flyttemotivasjon
og realisering av det gode liv har en sammenheng med stedsoppfatning.

Aspen (2005a, s. 133-134) peker på at det har gått inflasjon i emnene
livsstil og kulturelle trender i norske medier, og tendensene i avisene er at
stadig flere temaer blir omtalt som livsstilsspørsmål. Tidligere var det gjerne
populærkulturelle temaer, som mote, film og musikk, som ble omtalt som
livsstilsstoff, men dette feltet er utvida med en rekke sosiale og kulturelle fe-
nomener, som mat, design, kropp og helse, og bolig. Utforskning og markering
av livsstil, identitet og tilhørighet har fått en ny betydning i den samtidige by-
kulturen, og Aspen kopler dette til en overordna politisk-økonomisk utvikling
knytta til globalisering og avindustrialisering. Aspen mener at livsstilsdiskur-
sen inneholder et bredt repertoar av kulturelle praksisformer og referanser, og
det som gjør denne diskursen interessant i sammenheng med språkutviklinga
i Oslo, er at den reflekterer demografiske endringer og endringer i bolig- og
bybrukspreferanser. Denne livsstilsdiskursen reflekterer sosiokulturelle prak-
siser som nedfeller seg og videreutvikles i gentrifiserte områder (sst., s. 135).
Gentrifisering ble først beskrevet av den engelske sosiologen Ruth Glass (Rob-
bins 2005, s. 28) og kan forstås som en fysisk og sosiokulturell oppgradering
av tidligere arbeiderstrøk, og er et typisk uttrykk for endringene i dagsaktuell
byutvikling (Aspen 2005a, s. 121).

I denne sammenhengen er det også et viktig poeng Aure, Langset og Sørlie
(2011, s. 44-46) vektlegger, nemlig at flerstedstilhørighet er svært vanlig i
byen. Folk bor nødvendigvis ikke på bare ett sted, eller som Blommaert
(2010, s. 171) fastslår, at “[...] someone’s linguistic repertoire reflects a life

12/www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/innvandring/
(5. oktober 2012).
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and not just a birth.”
Før jeg går videre med analysen, er det viktig å opplyse om at på tross av

at Oslo har fått en stor innvandrerbefolkning de siste 40 åra, vil ikke språklige
konsekvenser av dette bli diskutert her. Det er et empirisk spørsmål i hvilken
grad dette spiller inn i øst-vest-dikotomien (se forøvrig Opsahl 2009, og Ims
og Stjernholm u.a.).

4.3 Norsk Talemålskorpus - Oslodelen (NoTa)

Norsk Talespråkskorpus – Oslodelen13 er et prosjekt som på begynnelsen
av 2000-tallet gjorde en ny større kartlegging av oslomålet. NoTa består av
opptak av intervjuer og samtaler med 166 informanter, og har brukt en bre-
dere definisjon av Oslo som språkområde enn det tidligere undersøkelser har
gjort. I NoTa er store deler av Oslo-regionen tatt med. Informantene skulle
bo eller arbeide i Oslo eller Akershus, selv om de godt kunne være født og
oppvokst i andre kommuner omkring Oslo, definert som kommuner i pendle-
avstand til byen.14 Den byen NoTa hadde som nedslagsfelt, så derfor ganske
annerledes ut enn for TAUS på 1970-tallet. Dette har selvsagt følger for øst-
vest-dikotomien i byen, og i NoTa er informantene valgt ut på grunnlag av om
de har tilknytning til vest eller rest. De vestre bydelene var Frogner, Nordre
Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker. Bydelene i rest
var Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner, Sønd-
re Nordstrand og Østensjø. Akershus-kommunene Asker og Bærum ble regna
som vest, mens de andre Akershus-kommunene ble regna som rest. Selv om
denne inndelinga kan problematiseres, viser den at oppfatningene av hva som
utgjør språkområdet Oslo, har endra seg. Det kan tolkes i lys av det Auer
(2005, s. 25) beskriver som en regiolektformasjonsprosess som gjerne foregår
i et Type-C-repertoar. Mellom TAUS og NoTa har det skjedd store språkli-
ge og demografiske endringer som gjør at språkområdet og språksituasjonen
redefineres og inkluderer hele regionen.

4.4 A-endelser i bestemt form entall
av substantiv

4.4.1 Hvorfor a-endelser?

Johannessen (2008) har gjort noen punktnedslag i NoTa, og skriver at den
beste generaliseringa over funnene hennes, er at ordformer med østlandsk

13http://www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (3. oktober 2012).
14www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html#utvalgsvariabler (20. oktober 2012).
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opphav står sterkere i øst, og de med dansk opphav står sterkere i vest (Jo-
hannessen 2008, 242). Jeg vil se på én variabel i oslomål som har pekt seg
spesielt ut i løpet av den diakrone framstillinga her, nemlig a-endelser i sub-
stantiv bestemt form entall.

A-endelser er et begrep som vanligvis brukes som eksempel på en språklig
forskjell mellom øst- og vestkantmål i dag, selv om bruken ikke alltid er like
bevisst, noe eksempelet under fra NoTa bekrefter:

e det er litt sånn blitt s- litt sånn mote da (.) å ikke ikke si a-
endelser og (.) ikke bruke ord fra bygda (NoTa 019, mann, 18 år
fra vest, min utheving)

Flere har påpekt at denne variabelen har gått en lys framtid i møte (Western
1977, Papazian 1987, Jahnsen 2001, 2002, Opsahl og Røyneland 2009), men
det finnes andre som har vært mer kritiske til om dette trekket ekspanderer
(se Lødrup 2011). I det følgende vil denne variabelens distribusjon i TAUS
og NoTa bli undersøkt for å finne ut i hvilken grad vi kan si at den ekspan-
derer i oslomålet. Informantene i NoTa tematiserer denne variabelen som et
typisk østtrekk (se Stjernholm og Ims 2012), og ved egne observasjoner av
datamaterialet som foreligger, er det tydelig at denne variabelen skiller seg
ut fra andre variabler i oslomålet. Ved å undersøke den ønsker jeg å klargjøre
hvordan en eventuell spredning av et slikt dialekttrekk, etter terminologien i
3, kan foregå i praksis. Min undersøkelse vil også synliggjøre noen av proble-
mene med å kartlegge denne typen språkendringer. Det vil også bli diskutert
hva utviklinga til denne variabelen kan fortelle oss om språksituasjonen i Oslo
generelt.

4.4.2 Metodologiske betraktninger – hvordan undersøke a-endelser?

Et opplagt problem i en kartlegging som dette er hvordan man kan måle og
fastslå at en variant av en variabel sprer seg. Her er diskusjonen i Nils-
son (2009) sentral. Nilsson diskuterer forskjellen på å undersøke en dia-
lektsituasjon og et dialektsystem. Hun viser til at dialekten som system ikke
nødvendigvis er det som endres i en dialektnivelleringsprosess, i motsetning
til dialektsituasjonen. Antallet talere med et opprettholdt dialektsystem kan
heller se ut til å være det som endres. Én måte er å undersøke dialektsituasjo-
nen vil derfor være å undersøke hvorvidt nye grupper tar i bruk dialekttrekk.
I TAUS var a-endelser av bestemt form entall i bruk i hele byen, og informan-
tene i øst så ut til å bruke den mer enn informantene i vest (Western 1977,
s. 128). Siden vestinformantene har færre a-endelser i TAUS, må man regne
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med at de i stedet bruker den andre varianten av variabelen i bestemt form
entall, nemlig -en. Jeg går ut fra at antall treff på kategorien bestemt form
entall er relativt lik og stabil i både øst og vest. Problemet, slik jeg ser det, er
hvordan man skal kontrastere antall a- mot antall en-endelser. Lødrup (2011)
problematiserer dette, og skriver at a-suffikset i vestkantdialekten15 har en
heller variabel distribusjon. Mens noen substantiv har obligatorisk -a, som
jente og øy,16 tar andre -en og -a fakultativt, som bok og klokke. Han skriver
også at a-suffikset i noen grad kan brukes ved ord som er maskuline i tre-
genusdialekter (sst., s. 125).17 Hvilke substantiv som faktisk kan bøyes med
a-suffikset i oslomål, og dermed skal kontrasteres med -en, er derfor svært
usikkert. Som Western skriver, er det ikke noe problem med “den naturlige
genusskilnaden, seksus”, og heller ikke med de andre substantivene der man
forventer at a-endelse kan forekomme, men det problematisk med de ordene
som bare er belagt med en-suffiks i materialet. Det er vanskelig å sette en
grense for hvilke av disse som skal inngå i de statistiske beregningene, noe
som selvsagt har stor betydning for hvor utbredt a-endelsen framstår. Det-
te diskuterer også Western (1977, s. 30). Hans metode for kategorisering er
egen språkfølelse, noe som er problematisk, særlig fordi han også påpeker at
det forekommer “genusovergang i forhold til f.eks. skriftspråksnormen” (sst.,
s. 30). Dette er den samme observasjonen Lødrup gjør seg 40 år senere, noe
som fører til at det framstår som ganske usikkert hvilke substantiv i oslomålet
som faktisk kan ta både -a og -en, og intuisjonen om hva som skal inkluderes
i de statistiske beregningene, vil antakelig variere. Westerns resultat av denne
kategoriseringa ga følgende resultat:

15Lødrup gjør ingen forsøk på å avgrense oslodialekten, og det er litt problematisk å
forstå hva han egentlig inkluderer i denne termen, siden han veksler mellom oslodialekten
og vestkantdialekten. Selv om han presiserer at han mener vestkantdialekten på side 120,
heter artikkelen “Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?” (min kursivering), og i søket
Lødrup gjør i NoTa, er det ikke gjort noen forsøk på å klargjøre hvordan han deler inn
informantene etter stedstilhørighet.

16Janne Bondi Johannessen har gjort meg oppmerksom på at det heller ikke i Bærum
nødvendigvis er obligatorisk med -a i disse ordene, men siden jeg ikke har data som kan
støtte denne påstanden, vil jeg ikke diskutere det videre her.

17I denne artikkelen argumenterer Lødrup for at oslodialekten er en tokjønnsdialekt
der de respektive suffiksene, -a og -en representerer ulike bøyningsklasser for ikke-nøytrale
substantiver.
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Figur 20: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver hos TAUS’
A-informanter, etter Western (sst., s. 54).

På tross at jeg er født og oppvokst i Oslo-området, oppfatter jeg min egen
intuisjon om hvilke substantiver som kan bøyes med a-suffiks og ikke, som
en usikker kilde. Jeg ville derfor kategorisere grunnlaget for den statistiske
beregninga på en annen måte enn Western. Siden jeg var usikker på hvordan
jeg skulle tolke Westerns kategorisering, ville jeg foreta en egen undersøkelse
av distribusjonen av a- og en-endelser i bestemt form entall av substantiv i
TAUS, basert på materialet som er tilgjengelig i dag, og deretter sammenlikne
det med NoTa. Ved selv å velge grunnlaget for den statistiske analysen visste
jeg i hvert fall at jeg sammenlikna det samme i de to korpusene.

Kun deler av TAUS-materialet er tilgjengelig i dag. Det er 34 opptak
fra den opprinnelige A-serien, og 13 opptak tilhørende A-serien som ikke ble
inkludert i det opprinnelige materialet.18 I A-serien er informantene mellom
31 og 75 år. Det er også 12 opptak fra C-serien, der informantene er 15-16 år,
mens B-serien er tapt. Materialet er derfor noe mangelfullt sammenlikna med
det opprinnelige. Verken det opprinnelige TAUS-materialet eller det vi sitter
igjen med i dag, var et representativt utvalg av befolkninga i Oslo (Hanssen,
Hoel mfl. 1978, s. 10), men det er klart at det opprinnelige materialet var noe
mer balansert enn det jeg har brukt som grunnlag for undersøkelsene mine
her.

NoTa-materialet er tilgjengelig i sin helhet som korpus, og i og med at
vi har opptak av oslomål på to ulike tidspunkt og av ulike aldersgrupper,
har vi mulighet til å foreta både en analyse av såkalt virkelig tid (real-time)
og tilsynelatende tid (apparent-time) (Labov 1991[1972], s. 275). Virkelig
tid-analysen blir en sammenlikning av TAUS- og NoTa-materialet, og de to
korpusene inneholder ikke opptak av de samme informantene, så dette blir
en såkalt trend study (Gregersen 2009, s. 4). I tillegg er TAUS som nevnt delt
opp i to aldersgrupper, og NoTa er delt i tre, én fra 16 til 25 år, én fra 26 til
50 år, og én der informantene er 51 år og eldre.

I TAUS- og NoTa-korpuset er alle ordene tagga med ordklasse og annen
morfologisk informasjon. Jeg gjorde et søk på alle ord i korpuset som endte på

18www.tekstlab.uio.no/nota/taus/index.html (20. oktober 2012).
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-a eller -en og var tagga som substantiv, bestemt form, entall, hankjønn eller
hunkjønn. Taggeren er statistisk og skal ha et prestasjonsnivå på 96,9 prosent.
Det vil si at den tagger feil i 3,1 prosent av tilfellene,19 og her passer det med
en liten digresjon om korpuslingvistikk: Det å samle inn, transkribere, tagge,
og tilgjengeliggjøre store mengder talemålsdata er svært ressurskrevende. Når
man kan bruke et korpus som dette, er det et poeng at man ved å ha tilgang
til store mengder opptak, kan basere analysene sine på større mengder data
enn det man får tilgang til hvis man må ut og finne dataene sine selv. Da er
det et poeng å faktisk benytte seg at den jobben som er gjort med korpuset i
utgangspunktet, og ikke bruke ressurser på å gjøre den jobben på nytt. Søkene
jeg gjorde i NoTa, er vaska med tanke på å fjerne eventuelle feiltagginger og
egennavn. I TAUS-materialet gjorde jeg derimot en sammenlikning mellom
et søk der jeg hadde silt ut feiltagginger og egennavn, og et der jeg ikke hadde
gjort det. Resultatet er framstilt i Figur 21 under:

Figur 21: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver i TAUS-
korpuset med og uten vask av dataene.

Tabellen viser at fordelinga av formene blir nesten lik før og etter siling av
dataene. Forskjellen på de silte og de usilte dataene vil ikke ha noen betyd-
ning for tolkninga av resultatene. Tatt i betraktning at den delen av TAUS-
materialet som er tilgjengelig i korpus i dag, er mangelfull sammenlikna med
det opprinnelige materialet sånn at flere av de metodologiske valgene som
ble tatt den gangen for å sikre balanse i datasettet, uansett ikke vil fungere
når ikke hele materialet lenger finnes som helhet, har ikke den lille forskjellen
mellom de silte og de usilte dataene noen praktisk betydning for analysen.
Dessuten kompenserer feilprosenten til NoTa-taggeren for dette.

Mitt søk på alle ord i TAUS og NoTa som endte på -a eller -en og var
tagga som substantiv, bestemt form, entall, hankjønn eller hunkjønn, ga meg
en oversikt over alle substantivene i korpusene i denne kategorien som er
bøyd med enten -a eller -en. I teorien kan vi som nevnt forvente at alle
substantiv som kan bøyes med -a i bestemt form entall, også kan bøyes med

19www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/ index.html (3. oktober 2012).
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-en.20 Det motsatte er imidlertid ikke tilfellet. Det er mange substantiv som
kan bøyes med -en som ikke kan bøyes med -a, for eksempel bussen. Likevel
har jeg altså ikke prøvd å sile ut noen av disse. Fordi det ikke finnes noen
andre bøyingssuffikser enn -a og -en for substantiv i bestemt form entall,
hankjønn og hunkjønn i oslomålet, vil en økt andel a-suffikser ha som følge en
tilsvarende mindre andel en-suffikser, hvis vi regner med at denne kategorien
– altså antall substantiv i bestemt form entall, hankjønn og hunkjønn – er
stabil hos informantene. Et problem med denne metoden er at resultatene vil
påvirkes av hva informantene snakker om. Snakker de mye om jenta, men lite
om bussen, vil det kunne påvirke statistikken i stor grad (for en diskusjon av
ordtilfanget i et talespråksmateriale, se forøvrig Hanssen 1986). Men dette
problemet ville ikke blitt løst selv om en-ord uten mulig bøying med -a hadde
blitt holdt utafor analysen, og jeg regner med at dette også vil jevne seg ut
noe fordi materialet er av en viss størrelse, jf. det som i statistikken kalles de
store talls lov, som innebærer at når et større antall tilfeldigheter ses under
ett, erstattes det tilfeldige med lovmessighet (Aalen 1998, s. 48).21

I søkene i NoTa har jeg delt inn informantene i vest og rest etter hvor
de bor på opptakstidspunktet. Da korpuset ble lagd, skulle like mange infor-
manter representere øst som vest. Med tanke på at folk i Oslo-området flytter
mye, var dette en vanskelig inndeling. På nettsidene til NoTa står det:22

Problemet var å få informantene til å passe inn i bare en [sic] av
kategoriene. Mange er oppvokst i rest, men har flyttet til vest.
Mange har flyttet fram og tilbake osv. Vi valgte å klassifisere
informantene i Oslo vest- og Oslo rest-kategoriene på grunnlag
av stedet der informantene hadde bodd lengst – fra barneårene
til i dag.

Problemet med denne kategoriseringa later til å være at terrenget ikke passer
med kartet. På bakgrunn av resultatene fra flyttemotivsundersøkelsen i 2008
(Aure, Langset og Sørlie 2011), der sted og livsstilsvalg sto sentralt, vil jeg ar-
gumentere for at det er mer hensiktsmessig å kategorisere informantene etter
hvor de bor på opptakstidspunktet, enn etter hvor de har bodd lengst. Det-
te er basert på en antakelse om at det nåværende bostedet til informantene
reflekterer mer sentrale livsvalg og -preferanser, noe som trolig også reflek-

20I hvert fall i ortografien. NoTa og TAUS er transkribert på bokmål.
21Det er usikkert om dette materialet er stort nok til at de store talls lov vil ha noen

effekt, men desto flere treff det er i en kategori, desto bedre vil denne loven virke for å
jevne ut eventuelle kontekstuelle skeivheter i materialet.

22www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/ (23. april 2012).

139



terer deres språklige orientering. I denne artikkelens analyser fra NoTa er
informantene derfor kategorisert etter hvor de bor på opptakstidspunktet.23

4.4.3 Distribusjonen til a-endelser kontrastert med
en-endelser i TAUS og NoTa

Figur 22 under viser fordelinga av a- og en-suffikser i bestemt form entall av
han- og hunkjønnssubstantiv i den delen av TAUS-materialets A-serie som
er tilgjengelig som korpus i dag:24

Figur 22: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver blant TAUS-
korpusets A-informanter som er tilgjengelige som digitalt korpus. Informanter fra
31-75 år.

I øst er a-endelsene, som kan regnes som tilhørende østvarieteten, brukt i 15
prosent av tilfellene, og i 5 prosent av tilfellene i vest.

Figur 23 under viser fordelinga av a- og en-suffikser i bestemt form entall
av han- og hunkjønnssubstantiv i TAUS-materialets C-serie:

Figur 23: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver blant
TAUS-korpusets C-informanter. Informanter fra 15-16 år.

23Jeg gjorde noen stikkprøver for å se om resultatene hadde blitt radikalt annerledes
dersom jeg hadde kategorisert søkene etter hvor informantene hadde bodd lengst, men
fant ingen store avvik. Det skal likevel sies at dette er en hypotese som er tilgjengelig for
falsifisering.

24I dette søket er det 24 informanter fra vest og 23 fra øst. Se Stjernholm (2012) for en
drøfting av representativitet i TAUS-materialet. A12 er tatt ut av dette søket siden den
geografiske tilhørigheten hans er ukjent.
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Ved å sammenlikner tallene fra A- og C-informantene, blir det synlig at de
unge TAUS-informantene bruker a-suffikset en god del mer enn de eldre
informantene, både i øst og i vest. I øst brukes a-suffikset i 22 prosent av
tilfellene, mens det i vest brukes i 10 prosent av tilfellene. Dette kan tolkes
som at a-suffikset ekspanderer i oslomålet generelt, men det kan også tolkes
som et utslag av såkalt age-grading, som innebærer at språklig variasjon kan
og vil variere med alder. Det innebærer at forskjell i språkbruken mellom
aldersgrupper i en analyse av tilsynelatende tid ikke nødvendigvis kan tolkes
som en språkendring, men som noe som er knytta til aldersgruppa (se for
eksempel Chambers og Trudgill 1998 [1980], s. 151-152).

Sammenlikna med NoTa-materialet ser fordelinga slik ut, og her er også
den eldste aldersgruppa presentert først (i tallene fra NoTa-korpuset er egen-
navn og feiltagginger i materialet silt ut):25 26

Figur 24: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver blant
informantene i NoTa som er 51 år gamle og eldre.

Sammenlikna med C-informantene i TAUS (altså den yngste aldersgruppa),
ser det ikke lenger ut som om a-suffikset ekspanderer videre, men disse tallene

25For alle søkene i NoTa har jeg inkludert alle informantene som inngår i korpuset, og
ikke bare de 144 som i teorien skal være et representativt utvalg. I tillegg er informant
039 tatt ut fordi hun helt klart representerer et annet dialektområde enn Oslo. Se forøvrig
Stjernholm (sst.) og Svendsen (2012).

26Denne analysen er basert på transkripsjonen av korpuset, og jeg har ikke gått inn og
hørt på hvert enkelt treff. Dette er et usikkerhetsmoment i analysen. Som nevnt over er
noe av poenget med korpuslingvistikk å prosessere mer data enn det man har mulighet
til ved å gjennomgå alle treff manuelt, og en måte man kan sikre analysene på, er å regne
ut muligheten for feil i dataene. Jeg har hørt gjennom de hundre første treffene med a-
endelser, og av disse var 97 transkribert med riktig suffiks. Jeg regner med at denne andelen
gir et anslag for feilprosenten blant substantivene med a-suffiks. Samla, altså med både a-
og en-endelser, regner jeg med at denne feilprosenten vil være noe mindre siden flere av
ordene med en-endelse ikke kan tolkes som uttalt med a-endelse, for eksempel bussen, og
jeg regner derfor med at sannsynligheten for feil i transkripsjonen er enda mindre for disse
ordene. Dette er mulig fordi variasjonen er morfologisk, og forskjellen mellom variablene
er så stor at sammenblanding mellom dem ikke er særlig frekvent. Denne metoden hadde
trolig ikke egna seg like godt ved en undersøkelse av fonologiske variabler.
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viser en fortsatt utjevning mellom øst og vest (eller vest og rest). I rest er a-
suffikset brukt i 15 prosent av tilfellene. Vest kommer rett bak, der a-suffikset
er brukt i 13 prosent av tilfellene. Resultatene fra informantene i NoTa som
er mellom 26 og 50 år gamle, er framstilt i Figur 25 under:

Figur 25: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver blant
informanter i NoTa som er mellom 26 og 50 år gamle.

I denne framstillinga ser det ikke lenger ut til at fordelinga mellom vest og rest
jevner seg ut, snarere tvert imot. Disse tallene viser en fordeling som likner
den vi finner hos de yngste TAUS¬informantene. Igjen er det vanskelig å si
om dette er et uslag av endringer i a-suffiksets distribusjon, eller et utslag av
språkbruksforskjeller mellom aldersgrupper (age-grading). Uansett er det ut
fra disse tallene vanskelig å slå fast at a-suffikset er ekspansivt i den omtalte
kategorien i oslomålet.

De yngste NoTa-informantene har denne fordelinga:

Figur 26: Fordeling av -a og -en i bestemt form entall av substantiver blant
informantene i NoTa som er mellom 16 og 25 år gamle.

Disse tallene viser omtrent samme fordeling som for aldersgruppa mellom 26
og 50 år i NoTa, men med noe lavere bruk av a-suffikset i vest. Informan-
tene fra rest bruker a-suffikset i 19 prosent av tilfellene, og informantene i
vest bruker det i 11 prosent av tilfellene. Det betyr at bruken av a-suffikset
blant disse informantene er nesten lik som bruken blant de yngste TAUS-
informantene, der de fra øst brukte -a i 22 prosent av tilfellene, og de fra
vest brukte -a i 10 prosent av tilfellene. Heller ikke utfra disse tallene ser det
ut som om a-suffikset har ekspandert i betydelig grad fra TAUS til NoTa,
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verken fra øst til vest, eller at bruken i øst har økt. Oppsummert ser det ut til
at a-suffikset i bestemt form entall i han- og hunkjønnssubstantiv i oslomål-
et ikke ekspanderer i like stor grad som antatt, men heller har vært relativt
stabilt de siste 40 åra. Likevel er det nærliggende å tro at det er en grunn til
at flere har registrert at akkurat denne variabelens status i oslomålet skiller
seg fra statusen til andre variabler. Dette vil være tema for neste avsnitt.

4.5 Så hva skjer?

4.5.1 Oppfatninger av oslomål – Oslo-testen (OT)

Jeg skal nå se på språkbrukernes egne oppfatninger av a-suffikset i bestemt
form entall av substantiv i oslomålet. Våren 2010 undersøkte jeg og Ing-
unn Indrebø Ims oslofolks oppfatninger av variasjonen i oslomålet i en stor
elektronisk spørreundersøkelse på Aftenpostens nettsider, nemlig Oslo-testen
(heretter OT, se Stjernholm og Ims 2012). I OT ble 22 variabler fra oslomå-
let presentert, og respondentene skulle velge hvilken variant av variabelen
de mente at de brukte selv, i tillegg til å vurdere alle variantene på en fem-
trinnsskala. OT ble besvart omtrent 100 000 ganger i løpet av noen uker.
Stjernholm og Ims (sst.) sammenlikner egenrapporteringene i OT med fak-
tisk språkbruk i NoTa, og viser at rapportert og faktisk tale ser ut til å
stemme godt overens. 11 av variablene vi testa i OT, var knytta til øst-
vest-dikotomien i Oslo. Alle variablene vi testa, ble framstilt i en ordform
i en eksemelsetning (for bestemt form entall av substantiv ble ordformene
døra/døren valgt, i eksempelsetninga DØRA/DØREN er åpen).

4.5.2 Oppfatninger av a-endelser i bestemt form entall
av substantiv i OT

Femtrinnsskalaen variantene skulle vurderes etter, hadde ytterpunktene sært
og greit, der 1 var mest sært, mens 5 var mest greit. Det gjennomgående
mønsteret i disse vurderingene var at respondentene vurderte varianten som
er tettest assosiert med vest, som mest grei, mens østvarianten ble vurdert
som mest sær. Dette er vist i Figur 27 under, med eksempelet fingra/fing-
rene:
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Figur 27: Gjennomsnitt for sært-greitskalaen for fingra/fingrene. 1 er mest sært
(og også minste mulige verdi), mens 5 er mest greit.

De mørkeste søylene, som viser vurderingene for respondenter bosatt i vestlige
bydeler, teller 25 506 svar. De vurderer sin “egen” variant fingrene som mest
grei, med et gjennomsnitt på 4,7, mens østvarianten fingra skårer betraktelig
lavere, med et gjennomsnitt på 2,9. Respondentene fra østlige bydeler, som
teller 25 848 svar, vurderer vestvarianten fingrene høyt, med et gjennomsnitt
på 4,4, mens det man kunne tenke seg var “deres” variant, fingra, skårer lavere,
med et gjennomsnitt på 3,8. Det er noen metodologiske problemstillinger
som kunne være relevante å diskutere i denne sammenhengen. For eksempel
var ikke varianten fingerne inkludert her, noe den absolutt burde vært. Den
diskusjonen vil likevel ikke bli tatt her fordi figuren i dette tilfellet kun er
ment å illustrere det mest vanligste mønsteret for vurderingene fra OT, med
tanke på øst-vest-dikotomien i Oslo.

A-/en-endelser i bestemt form entall bryter dette mønsteret, noe Figur
28 på neste side viser:
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Figur 28: Gjennomsnitt for sært-greitskalaen for døra/døren. 1 er mest sært (og
også minste mulige verdi), mens 5 er mest greit.

Figuren viser at vestrespondentene vurderer døren med et gjennomsnitt på
4,4, altså litt høyere enn døra som har et gjennomsnitt for vurderingene på
4,1. Det er i tråd med vurderingene av fingra/fingrene, selv om altså døra
skårer høyt i vest også. Østrespondentene bryter derimot mønsteret ved å
vurdere “sin egen” variant døra (4,6) som greiere enn døren (4). Østrespon-
dentene gir faktisk døren lavere skår (4) enn det vestrespondentene gir døra
(4,1). Det at vurderinga av døra vurderes svært høyt både i øst og vest, og
at vurderingsmønsteret bryter med vurderingene av de andre variablene vi
testa i OT, tyder på at variabelen a-suffiks i bestemt form entall i han- og
hunkjønnssubstantiver har en spesiell status i oslomålet.

4.5.3 Rapportert bruk av a-/en-endelser i OT

OT viste også at de ulike variantene av denne variabelen fremdeles klart
kan knyttes geografisk til Oslos øst- og vestkant. I den delen av OT der
respondentene ble bedt om å rapportere egen språkbruk, viste fordelinga i
de østlige bydelene seg å være slik:
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Figur 29: Resultater døra/døren fra OT, østlige bydeler. Døra har over 50 prosent
i alle bydeler.

Til venstre i tabellen står navnene på bydelene, deretter totalt antall besvar-
elser fra bydelen, etterfulgt av hvor mange som har svart døren, om de veksler
mellom døra og døren, eller bare bruker døra. Den siste kolonnen viser også
i prosent hvor mange som har valgt døra. Tabellen viser at over 50 prosent
i samtlige østlige bydeler mener at de bare sier døra. I tabellen under ser vi
tallene fra respondentene bosatt i vest:
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Figur 30: Resultater døra/døren fra OT, vestlige bydeler. Døra har under 50
prosent i alle bydeler.

Her viser tallene at under 50 prosent i samtlige bydeler mener at de bare
bruker døra (men merk at svært mange – også i vest – mener at de bare
bruker døra). Illustrert i kartet over bydelene ser vi at ved å legge mørk
farge på alle bydelene med en rapportert bruk av døra på under 50 prosent,
og en lysere farge på alle bydelene med rapportert bruk av døra på over 50
prosent, deles byen nøyaktig i det som regnes som østlige og vestlige bydeler
av Bråthen mfl. (2007, s. 212) også:27

27Nordstrand – som er den mørke flekken i geografisk øst – regnes sosioøkonomisk som
en del av vest. Se forøvrig Stjernholm (2012).
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Figur 31: Blå felt=under 50 prosent døra, røde felt=over 50 prosent døra.

Resultatene fra NoTa viste ikke spesielt stor utbredelse av a-suffikset. Stjern-
holm og Ims (2012) hevder at den rapporterte talen i OT stemmer godt
overens med faktisk språkbruk i NoTa. Sammenlikna med selvrapporterin-
gene vi ser i OT, kan det virke som om respondentene i OT rapporterer
høyere a-bruk enn talespråksdataene viser. Stjernholm og Ims (sst.) hevder
at respondentene i OT hadde en svært bokstavelig tolkning av de presenterte
variantene.

Da testordene døra/døren ble valgt i OT, altså tegnene døra/døren av
typen bestemt form entall av substantiv, hadde vi nok en forventning om at
rapporteringene til repsondentene skulle kunne avsløre noe generelt om bru-
ken av denne typen, og ikke bare dette spesifikke tegnet. Det ser det ikke ut til
at vi kan. OT-resultatene viser trolig kun bruken av a-/en-suffikset for akku-
rat testordet døra/døren, og ikke noe mer. Dette kan også ses i sammenheng
med at bruken av a-endelser i bestemt form entall i substantiv i oslomålet
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virker tett knytta til enkelte ordformer, og for de av disse ordformene der det
finnes en reell vekslingsmulighet mellom -a og -en, som døra/døren, vil jeg
hevde at suffikset har en indekserende funksjon knytta nettopp til øst-vest-
dikotomien.

5 Diskusjon og oppsummering
Temaet i denne artikkelen er oslomålets sosiolingvistiske utvikling fra 1500-
tallet og fram til i dag. Artikkelen er delt i én diakron og én synkron del.
Den diakrone delen er bygd opp rundt standard-dialekt-konstellasjonene i
Auer (2005), en typologisk inndeling som også representerer en kronologisk
rekkefølge i tid. Denne delen er ment å danne en forståelsesramme for å kun-
ne tolke dagens situasjon i oslomålet. Utviklinga fra 1500 og framover følger
typologien gjennom et Type-A-, B- og C-repertoar, før jeg argumenter for
at dagens situasjon i oslomålet må tolkes som et Type-D-repertoar, noe som
impliserer dialektdød. Typologien representerer et teoretisk rammeverk der
relasjonen mellom dialekt- og standardvarieteter er sentralt for å forstå ut-
viklinga. Standarden i denne sammenhengen er den varieteten av oslomålet
som har dansk opphav, mens dialekt i denne sammenhengen er den varieteten
som har opphav i norske dialekter. I denne relasjonen står standardvariete-
ten på toppen i et hierarki, og selv om den gjennom historien beveger seg
nedover i hierarkiet, noe som innebærer at den nærmer seg dialekten eller
destandardisering (jf. Auer og Spiekermann 2011, s. 161), er den mest fram-
tredende trenden over tid advergens mot standard, noe som støttes av det
teoretiske rammeverket (Auer 2005, s. 22). I artikkelen argumenterer jeg for
at mens det også har vært overføring av trekk fra dialekten til standarden,
er dette noe som har skjedd i mindre grad fram mot vår tid, fram til at det
i dag ser ut til å være liten forskjell mellom standard og dialekt.

Teoretisk sett er både dialektdød, konvergens og advergens problematis-
ke begreper i denne sammenhengen siden det er vanskelig å avgjøre hvor i
utviklinga disse begrepene passer. Det er vanskelig å avgjøre om en dialekt
dør, eller om en varitetet bare gjennomgår det som kan ses som en forventa
språklig utvikling over tid. Hvor mye av det opprinnelige må bli borte for
at en dialekt skal kunne kalles død, og hva er i så fall det opprinnelige? I et
lengre språkhistorisk perspektiv kan man i teorien erklære ethvert tidligere
språkstadium som dødt. Også begrepene konvergens og advergens er proble-
matiske her. Hvor mange trekk må overføres fra én varietet til en annen for
at advergens skal være et dekkende begrep, og hvor gjensidig må “sammen-
smeltinga” være for at konvergens er det passende begrepet? Én måte å tolke
dette på er at selve prosessen der to varieteter smelter sammen, kan beskri-
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ves som en konvergeringsprosess. Denne prosessen kan ha konvergens som
resultat, men resultatet av konvergeringsprosessen kan også være advergens,
eller kanskje noe midt imellom. Her er det viktig å skille mellom prosessen og
resultatet (Auer 1988, se, Røyneland 2005). Resultatet av denne prosessen i
dagens oslomål kan vanskelig kalles konvergens, men siden det har vært en
viss overførsel av østtrekk på et tidligere tidspunkt, blir det heller ikke helt
riktig å bruke begrepet dialektdød om situasjonen. Nilsson (2009) påpeker
forskjellen mellom at et dialektsystem og en dialektsituasjon endres. Dialekt-
situasjonen i Oslo ser ut til å ha vært i stor endring siden 1970-tallet, men
det vil fortsatt finnes talere som har et mer intakt dialektsystem.

Mens spenningsforholdet mellom de to utviklingslinjene i oslomålet his-
torisk kan sies å ha dreid seg om ulike posisjoner i et hierarki, utvikler de seg
etter hvert til å bli nært knytta til Oslos (sosial)geografiske øst- og vestkant.
Selv om det antakelig finnes andre sosiolingvistiske akser som oslomålet må-
les etter, viser resultater fra Oslo-testen (OT) at øst-vest-aksen fremdeles ser
ut til å være sentral for oslomålet. I den diakrone delen var standard-dialekt-
relasjonen nyttig for å beskrive utviklinga i oslomålet diakront, men i den
synkrone analysen virker ikke denne relasjonen like sentral for å forstå situa-
sjonen. Dagens utvikling i oslomål blir diskutert i sammenheng med termene
frakopling og standardisering, og tilbakekopling og glokalisering.

I den synkrone delen av artikkelen presenteres en analyse av dagens si-
tuasjon i oslomålet med utgangspunkt i én variabel, nemlig vekslinga -a/-en
i endingssuffikset i bestemt form entall av substantiv. A-endelsen vil i ter-
minologien her være et dialekttrekk, det vil si en del av østvarieteten. Flere
undersøkelser har kommet fram til at a-suffikset ser ut til å være på frammarsj
i oslomålet, men med utgangspunkt i data fra to talespråkskorpus fra Oslo,
TAUS-korpuset med opptak fra 1970-tallet, og NoTa-korpuset med opptak
fra 2000-tallet, ser det ikke ut til at bruken av dette suffikset ekspanderer.
På tross av at bruken av denne variabelen ser ut til å ha vært relativt stabil
de siste 40 åra, viser vurderinger samla inn i OT at denne variabelen skårer
høyere enn andre østtrekk blant respondenter både øst og vest i byen, og den
sentrale posisjonen til dette suffikset i oslomålet kan muligens tolkes som et
uttrykk for demotisering (jf. Auer og Spiekermann 2011, s. 161).

Jeg argumenterer for at oslomålet utvikler seg fra de to varietetene i ret-
ning av én varietet som er mer nøytral i forhold til øst-vest-aksen, og jeg
følger argumentasjonen i Mæhlum (2009a) om at utviklinga av en stedsnøy-
tral standard kan settes inn i en større globalteoretisk sammenheng som en
utvikling som kan beskrives som en frakopling fra det lokale. Stedsnøytral i
denne sammenhengen betyr en varietet frakopla øst-vest-aksen. Stjernholm
(u.a.) argumenterer for at frakopling er en trend som også er direkte synlig i
byrommet på skilter i den vestlige bydelen Majorstua. Ved å gjøre en analy-
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se av alle butikkfasadene i det sentrale handlestrøket i bydelen konkluderer
Stjernholm med at det lokale er svært lite til stede i byrommet. Skiltinga er
standardisert for å kunne tilpasses et globalt, og ikke bare et lokalt marked.
Dette står i kontrast til skiltinga i den østlige bydelen Grünerløkka. Der er
den gjennomgående trenden at skiltene har lokale referanser. Det lokale er
eksplisitt uttrykt i byrommet, noe som analyseres som en tilbakekoplings-
prosess, eller som en reaksjon på frakoplinga som foregår i andre deler av
byen. Tilbakekopling er også en global trend, også kjent som glokalisering –
en global affinitet for lokale virkemidler, og også a-suffiksets spesielle posi-
sjon tolkes inn i denne sammenhengen. Selv om utviklinga i retning av en
stedsnøytral varietet ser ut til å ha skjedd på bekostning av flere trekk, særlig
fra østvarieteten, kan det se ut til at særlig dette trekket kan ha fått en slags
emblematisk funksjon i en tilbakekoplings- eller glokaliseringsprosess, eller at
det er et enkelttrekk som utfra tankegangen i Johnstone (2010, s. 391) kan
gjenkjennes som tilhørende ett spesielt område (altså øst), og ikke et annet
område (altså vest), og kan assosieres med det aktuelle sosiokulturelle mil-
jøet, som er den nye identiteten til øst. Bruken av a-endelse i bestemt form
entall indekserer altså en øst-identitiet (se også Silverstein 2003).

Hvis vi ser dette i sammenheng med annen utvikling i Oslo som har
skjedd de siste 40 åra, er det særlig to flyttemotivasjonsstudier gjennomført
omtrent samtidig med TAUS og NoTa som er interessante. Siden 1970-tallet
har byen endra seg betraktelig, en endring som i stor grad henger sammen
med flyttestrømmer, både inn til byen og internt i byen. Flyttemotivasjons-
undersøkelsene viser at fokus på sted og miljø har blitt en sentral faktor for
folks motivasjon for å flytte, og at dette ser ut til å henge sammen med rea-
liseringa av “det gode liv” (Aspen 2005a, s. 134). Han påpeker at utforskning
og symbolsk markering av livsstil, identitet og tilhørighet har fått en ny valør
og betydning i den samtidige bykulturen. I denne sammenhengen er det nær-
liggende å tolke språkbrukspreferanser som en del av et sett med livsstilsvalg,
der også flytting til henholdsvis østlige eller vestlige bydeler også er en del av
disse valgene. Litt forenkla har de fleste oslofolk tilgang på den stedsnøytrale
standarden, men når man velger bosted, kan man også velge å signalisere
livsvalg ved å benytte seg av noen språklige markører som understreker det-
te valget. I denne sammenhengen får vekslinga -a/-en i endingssuffikset i
bestemt form entall av substantiv en indekserende funksjon knytta til øst
eller vest. Siden 1970-tallet kan store deler av Oslo indre øst sies å ha gjen-
nomgått en gentrifiseringsprosess (Aspen 2005b, s. 16). Ifølge Aspen (2005a,
s. 135) blir livsstilsendringer, som kanskje skjer generelt i samfunnet, ekstra
tydelige i gentrifiserte områder, noe som innebærer at østkanten kan knyt-
tes til nye, urbane livsstilsvalg og identiteter. Utfra analysen av byrommet
på Grünerløkka, der tilbakekopling eller glokalisering var den dominerende
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trenden, forstått som eksplisitt bruk av lokale virkemidler i skilting, blir alt-
så koplinga mellom det lokale i øst og moderne livsstilsvalg synlig. Bruken
av a-suffikset som er omtalt her, kan også tolkes i denne sammenhengen.
De trekkene fra østvarieteten som har fått innpass i standarden, er allerede
velegna til å uttrykke en moderne urban identitet.

Samtidig som at trekk i oslomålet kan brukes til å indeksere en øst- eller
vestidentitet, veksler også talerne både inter- og intraindividuelt. Det har i
liten grad vært tema i denne artikkelen, men denne vekslinga kan nettopp
være én av nøytralitetsstrategiene i oslomålet, noe som kommer til uttrykk
i e-posten i vedlegget på side 154. E-posten setter ord på innholdet i den
synkrone delen av denne artikkelen på en god måte.

Ved å gå tilbake til typologien i Auer (2005) har det i Type-D-repertoaret
blitt mindre igjen av (base)dialektene, men standarden har også flytta seg
lenger ned i hierarkiet, eller den har blitt destandardisert. Med det mener jeg
at standarden ikke lenger er vestvarieteten, men den nye nøytrale mellom-
varieteten. Dialektdød i denne sammenhengen betyr at trekk som tidligere
var en del av vest- eller østvarieteten har gått tapt på veien mot én varie-
tet, men det er likevel østvarieteten som ser ut til å ha blitt mest svekka. I
analysen argumenterer jeg for at de trekkene som ikke var kommet over fra
østvarieteten til standarden før overgangen til et Type-D-repertoar, ser ut til
å forsvinne.

Ifølge Auer (sst.) vil det i et Type-D-repertoar, etter at dialektene har
blitt svekka, gjerne oppstå ny divergens. Som nevnt har det siden 1970-tallet
vært stor tilstrømning av innvandrere til Oslo-området. Ifølge Bråthen mfl.
(2007) er disse innvandrerne i stor grad lokalisert i øst. Øst har dermed
gjennomgått store endringer de siste 40 åra, noe som også har hatt språklige
konsekvenser. Dette har vært gjenstand for oppmerksomhet i Opsahl (2009)
og i Ims (u.a.), se også Solheim (2009) for en analyse av divergens og ny
dialektdanning ved innvandring.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at dagens språksituasjon og demografiske
situasjon i Oslo virker mye mer komplisert og dynamisk enn i den diakrone
framstillinga. Det kan selvsagt nyanseres betraktelig, og det kan virke noe
konstruert å gjøre en sammenlikning av kompleksiteten til ulike samfunnsta-
dier. Ved å gjøre et nærstudium av sin egen samtid, er man i mye større
grad oppmerksom på hvor komplekst samfunnet er fordi man selv opplever
kompleksiteten som en del av sitt eget liv. Dette fører også til at situasjonen
er vanskeligere å få oversikt over, noe som absolutt kan være et problem. Når
man studerer egen kultur, står man også i fare for å ta mye av det man ob-
serverer for gitt, og det kan være vanskelig å være objektiv (se for eksempel
Wadel 1991, s. 18).

Til slutt er utviklinga i oslomålet slik den er skissert den i denne artikkelen
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framstilt i figuren under. Årstallene er omtrentlige:

Figur 32: Oslomålets utvikling slik den er skissert i denne artikkelen. Årstallene er
omtrentlige, og linja under repertoar-angivelsene illustrerer at det skjer en gradvis
overgang mellom dem.
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1 Vedlegg
Denne eposten mottok Ingunn Indrebø Ims og jeg etter et radiointervju i
forbindelse med OT, og jeg syns den illustrerer situasjonen fra et brukerper-
spektiv på en god måte:

Hei til Karine og Ingunn!

Jeg hørte intervju med dere på radioen nylig. Jeg har selv hovedfag i sosio-
lingvistikk og lyttet nøye. Jeg har tenkt en del over det dere nevnte om at det
er mye variasjon i oslomålet - også hos den enkelte bruker. Ja, det er virkelig
riktig! Jeg vifter alltid med “øra” på bussen og studerer så godt jeg kan egen
bruk av ulike varianter. Det er nok ikke så enkelt at vi skifter register bare
etter den sosiale konteksten. Også i samme setning kan mange av oss bruke
selv og sjøl, sola og solen. Jeg tror noe av denne vinglingen/vinglinga skyldes
at vi ikke opplever noen av de tradisjonelle varietetene som nøytrale. Bru-
ker vi for mange østkantformer, føler vi fort at vi bruker “gatespråk” og bare
vestkantformer signaliserer også verdier mange ikke helt vil identifiseres med.
Vi legger altså ubevisst opp til en nøytralitetsstrategi som gir mye språklig
variasjon også i en og sammen situasjon. Lykke til med prosjektet!

Mvh. Anita Aasen, oppvokst på Bjølsen
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The whole is more than the sum of the parts.
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1 Innledning
Våren 2010 ble Oslo-testen (heretter OT) publisert på Aftenpostens nettsi-
der. I løpet av to måneder var den tilgjengelig på nettet og samla inn om
lag 115 000 besvarelser fra respondenter over hele landet. I utgangspunk-
tet hadde testen form som en klassisk spørrelisteundersøkelse, det vil si at
respondentene ble presentert for noen utvalgte språklige variabler fra oslo-
målet, og ble bedt om å rapportere om hvilke(n) variant av variabelen de
selv mente de brukte, før de skulle gi en vurdering av de samme variablene
på en femtrinnsskala. Avslutningsvis ble respondentene bedt om å legge igjen
informasjon om alder, bosted, oppvekststed og utdanningsnivå, i tillegg til at
de svarte på noen spørsmål med åpne svaralternativ. Det som skiller OT fra
en tradisjonell spørrelisteundersøkelse, er at den var elektronisk og tilgjen-
gelig via Internett, og at respondenten ble oppsøkt via en publiseringskanal
(i dette tilfelle Aftenposten) – og denne framgangsmåten er fremdeles ikke
veldig vanlig i språkvitenskapelig sammenheng. Med Internett har det åpna
seg en ny mulighet til å nå fram til utrolig mange mennesker på en svært lite
ressurskrevende måte. Ved bruk av nye tekniske hjelpemidler er altså langt
flere personer umiddelbart tilgjenglig for undersøkelser som dette, samtidig
som nye tekniske verktøy også gjør det mulig å behandle større datasett
enn det som har vært mulig tidligere. Denne tilgangen til store datamengder
åpner for nye metodologiske muligheter, men også utfordringer. Vi vil disku-
tere både mulighetene og utfordringene ved å først sette OT, og den klassiske
og tradisjonelle spørrelistetradisjonen den er en del av, inn i dens historis-
ke språkvitenskapelige sammenheng. Videre vil vi vise hvordan Surowiecki
(2004) argumenterer for at diversitet, individualitet og teknisk utforming gir
nye muligheter for masseinnsamling av data, og se på hvilken relevans en slik
argumentasjon har for analysen av dataene fra OT. Deretter går vi nærmere
inn på den skepsisen som er fremmet mot denne type innsamling og meto-
dikk, hovedsakelig av Hårstad (2008, 2010). Endelig er et av hovedaspektene
ved denne å artikkelen å sammenlikne respondentenes selvapportering og vur-
deringer i OT med faktiske talemålsdata. Det sentrale spørsmålet i en slik
sammenlikning er i hvor stor grad respondentenes selvrapporterte språkbruk
samsvarer med den faktiske språkbruken.

2 Spørrelistetradisjonen og ny teknologi
Spørrelisteundersøkelser har lange tradisjoner i lingvistikken. Den første kjen-
te lingvisten som begynte med denne typen spørrelister, var tyskeren Georg
Wenker. I 1876 begynte han å sende ut spørrelister til lærere i Tyskland, og
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endte opp med å sende til omtrent 50 000 stykker, hvorpå 45 000 returnerte
utfylte skjemaer (Chambers og Trudgill 1998 [1980], s. 15). Skjemaet inne-
holdt 40 setninger som skulle transkriberes til lokalt talemål, men tallet på
responser og variabler ble svært utfordrende å håndtere, og som Chambers
og Trudgill (sst., s. 16) skriver: “The wealth of the data, not surprisingly, tur-
ned out to be a hindrance rather than an advantage.” Helt fram til slutten
av 1900-tallet var nettopp det, å prosessere det store datamaterialet som ble
samla inn, det største problemet med denne typen undersøkelser. Denne ut-
fordringa satte en grense for kvantiteten, det ble for mye data, og metodene
for å behandle dem var for tungvinne.

Det er fremdeles stor interesse for denne dialektgeografiske tradisjonen
som Wenker tilhører. Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo har kartlagt
mikrosyntaktisk variasjon i Norden gjennom å sende feltarbeidere land og
strand rundt med spørreskjemaer. Innsamlinga av disse dataene har vært
svært ressurskrevende, men i motsetning til Wenker er resultatene herfra lett
tilgjengelige i en database på nettet, der blant annet et elektronisk kart il-
lustrerer den geografiske variasjonen. Men nettet har ikke bare blitt brukt til
å tilgjengeliggjøre data. Det har også vært brukt til å samle inn data. Blant
annet har den amerikanske lingvisten Bert Vaux samarbeida med Tekstla-
boratoriet om å spre undersøkelsen “The Cambridge Online Survey of World
Englishes” på nettet siden 2007. Undersøkelsen er blitt spredd blant annet
gjennom sosiale medier (SoMe) som for eksempel Facebook etc.. Gunnstein
Akselberg og Stian Hårstad gjorde noe liknende da de brukte nettaviser til
å publisere spørrelisteundersøkelser om språk i Bergen og Trondheim. Våren
2004 hadde Akselberg undersøkelsen “Hvor pent snakker du?” eller Bergen-
sertesten på nettsidene til Bergens Tidende (se Akselberg 2008), og i 2005
publiserte Hårstad Trondheimstesten på nettsidene til Adresseavisa (se Hår-
stad 2008, 2010). Også i OT har vi brukt nettet til å samle inn dataene.

3 Teoretiske betraktninger
Nettinnsamlinger kan nå potensielt langt flere personer enn det som har vært
mulig tidligere. Innsamlingsmetoden og datasettet som er kommet ut av det,
er ny i språkvitenskapelig sammenheng. Erfaringsgrunnlaget fra analyser av
masseinnsamlinger er sparsomt, og det finnes derfor ikke noe etablert teore-
tisk fundament vi kan støtte oss på her. I dette avsnittet vil vi gjøre noen
teoretiske betraktninger rundt hvordan et materiale som dette kan analyse-
res. Statistisk analyse er selvsagt relevant i denne sammenhengen, men det
vil ikke bli gjort noen dyptpløyende statistsiske analyser her, selv om mye av
grunnlaget for teoretiseringa vi gjør, vil ha en basis i det som i statistikken
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kalles de store talls lov. Den går ut på at når et stort antall tilfeldigheter
ses under ett, forsvinner det tilfeldige og erstattes med lovmessighet (Aalen
1998, s. 48). Videre vil vi støtte oss på The New Yorker -journalisten Ja-
mes Surowieckis argumentasjon i boka “The Wisdom of Crowds” (Surowiecki
2004). Han har stor tiltro til gruppers kollektive kunnskap, og han begrunner
dette særlig utfra tre hovedperspektiver som vi vil diskutere her, nemlig:

1. Diversitet

2. Individualitet

3. Teknisk utforming

Diversiteten i store grupper, det at så mange er representert, sørger for at
flere (og mange) perspektiver representeres. Dette kan synliggjøre tenden-
ser som i mindre datasett virker marginale. Ifølge Surowiecki (sst.) kan en
stor gruppe bidra med mer som helhet enn de sterkeste individene i mengden,
siden bredden i gruppas perspektiv favner så mye. Derfor mener han at grup-
pa som helhet er mer troverdig enn gruppas sterkeste ledd. Dette avhenger
likevel av neste punkt, som er individualitet.

Surowiecki mener at når hver deltaker i en stor gruppe bidrar med noe av
seg selv – uten å vite hva de andre bedriver (respondentene i OT svarte på
undersøkelsen uten å vite hva de andre respondentene svarte) – unngår man
flokkmentalitet, altså at respondentene begynner å kopiere hverandre.1 I OT
betyr dette at vi har fått innblikk i svært mange respondenters oppfatninger
om språklig variasjon i Oslo, som man etterpå lett kan sette i system. Det
medfører en mulighet til å få et overblikk over ideologisk fellesgods uten
at respondentene sammen har kommet fram til noen konsensus. Når det
gjelder Surowieckis tredje punkt, om teknisk utforming, vil vi diskutere dette
punktet i lys av våre erfaringer med gjennomføringen av OT. I motsetning
til problemene Wenker hadde i sitt forsøk på masseinnsamling, har vi i OT
hatt mulighet til – ved hjelp av moderne datateknologi – å holde styr på
mengden data vi har fått inn, og vi har hatt verktøy til å trekke ut den
relevante informasjonen fra dataene våre. Her har vi tolka Surowiecki dithen
at massekvantitet kun er nyttig om man har tilgang til de rette (elektroniske)
hjelpemidlene for å hente ut essensen i datamaterialet.

Sankoff (1980, s. 51) skriver at omtrent 150 informanter er tilstrekkelig i
kvantitative undersøkelser for å få oversikt over et språksamfunn. Riktignok
skriver Sankoff da om kvantitative undersøkelser som innsamling av opptak

1Det er selvsagt mulig at respondenter i OT har samarbeida, men dette kommer innun-
der argumentasjonen fra 4.3 om at det er vanskelig for enkeltpersoner eller mindre grupper
alene å påvirke resultatene når det er så mange besvarelser.
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til korpus, men hun begrunner (det lave) antallet informanter med at ved å
ta med flere, blir problemene med databehandlingen for stor i forhold til hvor
mye ny informasjon man faktisk får tak i. Sammenlikna med Surowieckis ar-
gumentasjon virker det som om den type kvantitet Sankoff skriver om, er
svært annerledes enn den typen kvantitet Surowiecki skriver om. Den virke-
ligheten Surowiecki skriver om, ligger også innafor en helt annen kontekstuell
ramme, med tanke på elektroniske hjelpemidler for å nå ut til massene, enn
den Sankoff skriver om. Sankoff skriver om en metode der direkte kontakt
med informanter er nødvendig, og innafor den forståelsesramma ville ikke en
tilnærming til 100 000 respondenter være gjennomførbart.

Et lavt antall informanter vil ikke nødvendigvis kunne synliggjøre mind-
re frekvente tendenser, fordi disse vil fremstå som marginale i datasettet. I
masseinnsamlinger vil slike tendenser synliggjøres i mye større grad, og kan
dermed tillegges mer rettmessig vekt enn de ville fått med færre informan-
ter. I OT er for eksempel hver bydel i Oslo representert med et betydelig
antall respondenter. Det er store sosiale forskjeller mellom bydelene i Oslo,
forskjeller som kan tolkes i sammenheng med Oslos øst-vest-deling (se for
eksempel Bråthen mfl. 2007). Men bildet av Oslo som fullstendig todelt, kan
nyanseres betraktelig. Fordelinga mellom bydelene i OT bidrar til å nyansere
dette bildet (se forøvrig Stjernholm 2012a).

4 Oslo-testen
OT samla altså inn til sammen omtrent 115 000 svar fra hele landet – cirka
50 000 av respondentene rapporterte at de bodde i Oslo. Testen var altså
selvrekrutterende, og ble lagt ut på nettet klokka 23.30 natt til søndag 10.
april 2010, og innen klokka 6.30 var den besvart 2500 ganger. Den var den
nest mest leste saken på nettutgaven til Aftenposten i hele 2010. Siden Ber-
genstesten og Trondheimstesten også fikk mange svar, henholdsvis 56 000 og
28 000, var vi forberedt på stor respons, men over 100 000 på noen få uker,
var mer enn vi hadde regna med.

Hele OT var på 26 sider. På de første 22 sidene ble respondentene presen-
tert for 22 språklige variabler fra oslomålet. Variablene var både fonologiske,
morfologiske, syntaktiske og leksikalske. Undersøkelsen var anonym, men vi
ba respondentene gi opplysninger om kjønn, aldersgruppe, utdanningsnivå,
oppvekstfylke (obligatorisk), postnummer, ev. bosted i dag (ikke obligato-
risk). Respondentene ble også bedt om å svare på hva de kalte måten de
selv snakker på, om de brukte andre språk enn norsk til daglig, og eventuelt
hvilke(t) språk dette var.
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Diskusjonen og analysene i denne artikkelen er gjort på bakgrunn av de
første 11 sidene i testen, som inneholdt 11 variabler (se avsnitt 6.2). Disse
variablene representerer tradisjonell oslovariasjon, i motsetning til de neste
11 som var ment å teste folks oppfatninger om slang og språklige trekk knytta
til oslomål snakka i flerkulturelle miljø i Oslo. Disse sistnevnte variablene er
sentrale i Ims (u.a.).

4.1 Hvorfor OT, og hva skulle den gjøre?

OT var på mange måter et metodeeksperiment. Preston (1989, s. 1) hevder
forskerne har oversett viktigheten av ikke-lingvisters reaksjoner på språk i so-
siolingvistikken. Forskning på holdninger til språkbruk har ifølge ham, med få
unntak fokusert på å undersøke folks underbevisste holdninger [covert reac-
tions] til språk, og Preston mener forskninga har mangla fokus på vanlige
språkbrukeres persepsjon av språklig variasjon (sst., s. 2). Her hjemme ar-
gumenterer Røsstad (2008, s. 17) for at holdningsbegrepet er mer abstrakt
og generelt i motsetning til evalueringsaspektet som gir en mer subjektiv
dimensjon. I OT ble respondentene bedt om å evaluere språklig variasjon i
oslomålet. Preston mener evalueringer er viktige faktorer for språkendring,
de påvirker “[. . . ] the shape of language itself, that is, [they are] important
factors in change.” (Preston 1989, s. 2). Han står dermed steilt imot Bloom-
field (1944) som har konstruert ordet “stankos” for å beskrive ikke-lingvisters
meninger om språkbruk. Som Niedzielski og Preston (2000, s. vii) skriver: “It
is no accident that it looks like a noun form of stank [.]”.

I tillegg til skepsisen mot ikke-lingvisters oppfatninger av egen språkbruk,
er det også en utbredt skepsis blant lingvister mot å bruke nettet som innsam-
lingskanal for språkdata. Ikke minst har Hårstad, som selv har erfaring med
dette, uttrykt at han stiller seg svært kritisk til metoden (se Hårstad 2008,
og Hårstad 2010). Likevel mente vi det var gode grunner til å gå i gang med
denne innsamlinga. Én av grunnene var at det midt på 2000-tallet ble gjort
en stor innsamling av talemålsopptak fra Oslo i prosjektet Norsk Talespråk-
skorpus – Oslodelen (NoTa). NoTa er et talespråkskorpus på omtrent 900 000
ord som er samla inn på 2000-tallet, og består av intervjuer og samtaler med
166 informanter fra Oslo-området.2 Dette prosjektet har sørga for at vi har
tilgang til omtrent samtidige opptak av oslomål, sånn at vi kan sammenlikne
svarene fra OT med faktisk språkbruk, og dette er et unikt utgangspunkt for
å undersøke reliabiliteten til denne nettundersøkelsen. En annen grunn er at
språksituasjonen i Oslo er svært sammensatt, og ikke minst myteomspunnet.
I dette sammensatte språklandskapet var det fristende å gjøre et bredt ned-

2www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/index.html (6. november 2012).
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slag for å avdekke hovedstrømningene sett fra massenes side. I dagspressen
leser vi stadig om todelinga av byen, både sosialt og språklig. Vi var nys-
gjerrige på hvordan oslofolk ville respondere i åpne valgsituasjoner der de ble
presentert noen aktuelle språklige variabler som reflekterer denne todelinga.
Selv om vi sitter på store mengder talemålsopptak, er det høyst usikkert om
de alene kan fortelle oss noe om den helhetlige talemålssituasjonen i byen,
jamfør diskusjonen rundt Surowiecki og Sankoff i forrige avsnitt. Ved å ute-
lukkende gjøre kvalitative nedslag i byen, kan det være vanskelig å gripe det
helhetlige bildet. Men ved å nå ut til store mengder osloborgere gjennom
OT, hadde vi et håp om at vi skulle lykkes i å få et mer helhetlig inntrykk
av språksituasjonen i Oslo, der også understrømmene kunne være synlige.

Den demografiske situasjonen i Oslo er nemlig svært komplisert og stadig
i endring, eller som det står i en Fafo-rapport om levekår i Oslo fra 2007:
”Oslo er en film – ikke et foto” (Bråthen mfl. 2007, s. 36). Byen er og har
til alle tider vært prega av stor tilflytting, noe som fører til stadige struktu-
relle endringer (se for eksempel Kjeldstadli 2000 [1994], Benum 2000 [1994],
Stjernholm 2012b). Det er også stor grad av intern flytting i Oslo, og fler-
stedstilhørighet er vanlig i byen. Folk i Oslo bor ikke nødvendigvis bare på
ett sted (Aure, Langset og Sørlie 2011, s. 45).

5 Kritiske punkter
Som nevnt er det en utbredt skepsis mot bruk av nettet for innsamling av
språkdata. Kritikken mot spørreundersøkelser på nettet gjelder særlig ut-
fordringer knytta til validitet og representativitet. Dette har (Hårstad 2008,
138-ff.) drøfta spesielt, og diskusjonen her vil ta utgangspunkt i kritikken
hans. Hårstad viser til statsviterne Best og Krueger (2004), som er opptatt
av at brukernes tilgang til Internett kan være dels varierende, og at testsi-
tuasjonen er vanskelig å kontrollere. Vi vil først ta en titt på hvem som er på
nett i Norge i dag.

5.1 Hvem er på nett?

I Norge hadde 93 prosent av husholdningene Internett i 2010, og 84 prosent
hadde bredbåndstilgang.3 Fra 2001 til 2010 har tallet på avislesere på nett
økt fra 10 prosent til 43 prosent.4 Visstnok leser flere menn enn kvinner
nettaviser, men fordelinga mellom kjønn i Oslo-testen er nesten lik, med 50,4

3www.ssb.no/vis/emner/07/02/30/medie/art-2012-03-20-01.html (18. mai 2010).
4www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2012-03-20-01.html (18. mai 2010).
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prosent kvinner og 49,6 prosent menn.5 Når det gjelder aldersfordelinga i
OT-materialet, er i gjennomsnitt 12 prosent av befolkninga mellom 13 og
59 år representert i materialet. Figuren under viser andelen respondenter av
Oslos befolkning som har besvart testen, sortert etter aldersgrupper:

Figur 33: Respondenter i Oslo etter alder i OT.

Det er altså 12,3 prosent av Oslos befolkning under 20 år som har besvart
testen,6 15,5 prosent av befolkninga mellom 20-29 år, 13,5 prosent mellom
30-39 år, 9,7 prosent av de mellom 40-49 år, 7,2 prosent av de mellom 50-59
år,7 og 3,2 prosent av befolkninga over 60 år. Tallene er beregna i forhold til
folkemengden i Oslo per 1. januar 2012, 8 og her har vi ikke tatt høyde for
at noen kan ha besvart testen flere ganger, noe som vil bli diskutert i avsnitt
5.3. De aller fleste respondentene i OT er altså mellom 20-39 år gamle, og
antallet respondenter minker med alder. Selv om vi vet lite om hva slags
mennesker vi ikke har nådd med OT, er et bredt aldersspekter av befolk-
ninga representert, det er relativt jevn aldersfordeling, og kjønssfordelinga er

5Disse tallene er kun basert på de respondentene i OT som oppgir at de bor i Oslo.
6Dette tallet er beregna på Oslos befolkning mellom 13 og 19 år. Barn som er 12 år

og yngre er ikke tatt med i denne beregninga.
7Siden Oslo-statistikken deler opp kategoriene i 50-66 år, og 67-79 år, har vi gjort en

beregning for for kategoriene 50-59 år og 60< år.
8www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-

%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/-
Oslostatistikken/Befolkning/Folkemengde/Folkemengde%202012/02.04befdelbydel2012.htm
(18. mai 2012).
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også jevn. Akselerasjonen i den elektroniske utviklinga er rask, og bruken av
datamaskiner og Internett i befolkninga er såpass høy, at det kan tenkes at
det Best og Krueger (2004) hevder, allerede er noe passé.

5.2 Frafallsproblematikk og kognitiv lønnsomhet

I språkvitenskapelig sammenheng har OT samla inn svar fra en veldig stor
gruppe, men det er likevel en viss fare for at respondentene kan representrere
et noe skeivt bilde av osloborgerne. Eller som Johnson (2008, s. 35) skriver:
“[N]onrandom samples are likely to have some bias in them”. Dette kan være
en svakhet med metoden, men vi hadde på forhånd et håp om at dette
problemet til en viss grad ville bli kompensert for av et høyt responstall.
Vi var derfor opptatt av hvordan vi kunne sikre at flest mulig gjennomførte
testen, og diskuterte nøye hvordan vi skulle få flest mulig til å svare på hele
testen. Testen var som nevnt på 26 sider, så frykten for at respondentene
skulle bli lei og avbryte underveis i undersøkelsen var høyst reell.

Hårstad (2008, s. 132, 2010) skriver at det er viktig at en undersøkel-
se som dette er kognitivt lønnsom, og for at ikke respondentene skal trekke
seg ut av testsituasjonen, må den gi mer tilbake til respondenten i form av
læring eller underholdning enn det de selv må legge ned av innsats. I OT
fikk respondentene en slags belønning for gjennomført spørreskjema ved at
de fikk en språklig diagnose eller merkelapp på slutten av testen basert på
hvilke språklige valg de tok underveis. Belønninga besto i å havne i én av fire
kategorier: Tradisjonell Øst, Tradisjonell Vest, Urban Oslo eller Gatesmart.
I én av de to første kategoriene kom respondentene dersom de hadde over-
vekt av former som tradisjonelt er assosiert med tradisjonelt østkant- eller
vestkantmål. Urban Oslo havna de i dersom de hadde en blanding av former
fra øst og vest, og Gatesmart havna de i om de mente at de for eksempel
brukte avvikende kjønn på substantiv eller syns det var greit med manglende
inversjon i undersetninger. Denne kategoriseringa skapte – ikke overraskende
– mye debatt. Hårstad (2008, 2010) påpeker at det kan være problematisk å
viske ut grensene mellom seriøs forskning og underholdning på denne måten.
Samtidig så det ut til at det var all viraken rundt disse kategoriseringene
som var noe av årsaken til at OT ble så populær. På tross av at det tok
relativt lang tid å komme seg gjennom hele testen for å nå resultatet, ble
altså testen gjennomført 115 000 ganger, og det at man for eksempel kunne
dele resultatet sitt på Facebook og diskutere det med andre, var trolig avgjø-
rende for rekrutteringa til testen. Dette store antallet besvarelser er sentralt
for reliabiliteten til OT-dataene. Det er nettopp mengden svar som er ho-
vedgrunnen til at disse dataene er reliable. Dette aspektet ved OT bidrar til
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å gjøre andre utfordringer knytta til testformatet mindre, som utfordringer
ved testsituasjonen, som er det neste vi vil diskutere.

5.3 Testsituasjonen

Hårstad (2008, s. 140-141) har vektlagt at utfordninger tilknytta selve test-
situasjonen er et sentralt problem ved internettundersøkelser. For det første
vet forskeren lite om hva som skjer i testsituasjonen, om for eksempel hvilke
tolkninger respondentene har lagt til grunn for svara de har gitt, for det andre
har forskeren lite kontroll over eventuelle ønsker om å manipulere testresul-
tatene. For å ta det siste først – dette gjelder all innsamling av språkdata,
og trolig kan betydninga av dette problemet sies å være omvendt proposjo-
nalt med antall besvarelser. Desto flere besvarelser man samler inn, desto
vanskeligere er det å manipulere testresultatene siden effekten av variasjon
reduseres ved gjentakelser (Aalen 1998, s. 199). Det er dessuten mulig å gjø-
re dette problemet mindre ved å luke ut IP-adresser som er registrert flere
ganger, noe som kan tyde på at én person har besvart undersøkelsen flere
ganger. Etter å ha silt ut ufullstendige svar fra OT, satt vi igjen med 100
015 svar. Ved å bare ta med første gangs registrering av IP-adressene, satt
vi igjen med 90 782 stykker. Selv om det kan være at IP-adressene som er
registrert flere ganger, kan være et resultat av useriøse besvarelser, kan det
også være at for eksempel en hel skoleklasse har tatt testen på samme data-
maskin på skolen, eller at flere mennesker som ikke har tilgang til datamaskin
eller Internett hjemme, har tatt testen via samme datamaskin på et offentlig
bibliotek eller liknende. Det kan derfor være at de IP-adressene som er re-
gistrert flere ganger, faktisk sørger for en bedre representativitet i datasettet.
Alle eksemplene fra OT som analyseres her, har også vært analysert på bak-
grunn av det datasettet der IP-adressene kun er registrert én gang, og det er
ingen forskjell mellom dem. Det har altså ingenting å si for analysen om det
ene eller det andre datasettet legges til grunn, men vi vil likevel hevde at det
er et bedre metodologisk valg å inkludere alle besvarelsene framfor å trekke
ut noen.

Det andre problemet er at vi vet lite om hva respondentene legger i vurde-
ringene sine. Vi vet for eksempel lite om i hvilken grad vi har testa skrift- eller
talespråk, et skille som er betydningsfullt for en språkforsker, men kanskje
mer underordna for mange av respondentene. Vi vet heller ikke om respon-
dentene svarer det de tror de sier, det de skulle ønske de sa, eller det de tror
andre mener de bør si. Mordal (1989, s. 39) påpeker at det ikke bare er vans-
kelig å avsløre hva folk mener, men også hvor sterk deres mening er, og om
de i det hele tatt har noen mening om det vi spør om. Også denne problem-
stillinga er aktuell i all type innsamling av (språk)data, men i OT blir dette
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mindre viktig med tanke på hva som er hovedmålet for undersøkelsen, nemlig
å kartlegge hovedstrømninger. Eventuell variasjon i fortolkninga av spørsmå-
la veies opp av antallet responser, siden robuste tall tåler ekstremverdier godt
(Aalen 1998, s. 195).

6 Form og innhold
Den tidligere nevnte Surowiecki (2004) mente at tekniske løsninger var av-
gjørende for å muliggjøre potensialet i massene. Det gjelder i høyeste grad
for OT. Vi var opptatt av at det skulle være lett for respondentene å forstå
testen, i tillegg til at vi hadde noen tanker om hvordan respondentene lo-
gisk skulle finne sin sti gjennom det språklige landskapet. Hele veien hadde
vi i tankene at formen på testen var avgjørende for hvor mange som ville
gjennomføre den. Vi samarbeida tett med Aftenposten for å lage et testfor-
mat som skulle fungere,9 og i dette avsnittet vil vi se nærmere på utforminga
av OT.

6.1 Teknikk og utforming

Figur 34 under viser én (av 22) side(r) med en variabel fra OT. På disse
sidene skulle respondentene rapportere hva de mente at de selv sa ved å
trykke på den boksen som inneholdt “deres” alternativ, og de skulle også
vurdere variantene på femtrinsskalaen fra sært–greit under:

9Takk til Atle Brunvoll i Aftenposten som har vært hjelpsom og vist stor interesse for
prosjektet.
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Figur 34: Første side med spørsmål i OT: “Sier du ÅSSEN eller VORDAN?”

Som det går fram av illustrasjonen, var variantene satt inn i en eksempel-
setning, og respondentene skulle velge om de brukte den ene eller andre
varianten, eller om de veksla mellom dem. Når respondentene hadde foretatt
et valg, kom sært–greit-skalaene til syne. Uavhengig av hva respondentene
valgte som “sin” variant, skulle de vurdere begge variantene på sært–greit-
skalaene etterpå. Når respondentene hadde fylt ut alle punktene på siden,
kom det til syne en knapp der de kunne trykke seg videre til neste side med
neste variabel. Det var ingen mulighet for å ikke svare på spørsmålene, alle
måtte besvares for å komme seg videre i testen, og det var heller ikke mulig å
gå tilbake til sider man hadde vært gjennom. Det var kun én retning i testen.

6.2 Innhold

Mordal (1989, s. 53) mener spørrelisteundersøkelser bør bygge på både teo-
retisk kunnskap og tidligere erfaring. Hun mener det er viktig og riktig å
basere hypoteseutvikling til spørreundersøkelser på egne erfaringer, og hun
vektlegger viktigheten av å fange opp hva som er det vesentlige i den aktuelle
problemstillinga. Den vesentlige problemstillinga i denne sammenhengen er
Oslos velkjente todeling mellom øst og vest.10 Hovedsakelig skyldes denne
todelinga at industrien i Oslo fra midten av 1800-tallet og fram mot år-
hundreskiftet etablerte seg rundt Akerselva. Mens arbeiderne var bosatt i

10Dette gjelder for de første 11 variablene vi testa i OT. De neste 11 var knytta til
språkbruk i flerkulturelle miljøer. Se forøvrig Ims (u.a.).
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tilknytning til industrien, var høyere samfunnslag for det meste bosatt lenger
vest (se for eksempel Kjeldstadli 2000 [1994]). Denne geografiske fordelinga
var foranledningen til et sosialt skille mellom øst og vest i Oslo, og parallelt
med den sosiale utviklinga i byen, oppsto et språklig skille. På 1970-tallet var
det fremdeles mulig å skille mellom to hovedvarianter av oslomål, og selv om
den ene variteteten dominerte hos svært mange osloborgere, hadde mange
innslag fra begge (Hanssen mfl. 1977, s. 7). Kort sagt er østkantmålet en øst-
norsk dialekt, mens vestkantmålet har sitt opphav fra dansk skriftspråk (se
for eksempel Hanssen 2010, s. 148, Larsen 1907). Flere undersøkelser har vist
at de tradisjonelle opposisjonene mellom øst- og vestkantmålet fortsatt fins,
men at de er svekket i omfang. Amund B. Larsen skriver at de to utviklings-
linjene i oslomålet konvergerer på begynnelsen av 1900-tallet (Larsen 1907,
s. 13), og seinere er dette også påpekt av blant andre Alnæs (1963), Jahn-
sen (2001), Opsahl og Røyneland (2009), se også Stjernholm (2012a) for en
videre drøfting.

A-endelser er et (noe vagt) begrep som vanligvis brukes som eksempel
på en språklig forskjell mellom øst- og vestkantmål i dag, noe som bekreftes
i eksemplene fra NoTa under, der én informant fra vest (181 fra Frogner) og
én fra øst (192 fra Stovner) karakteriserer sitt eget språk (mine uthevinger):

Intervjuer: em (. . . ) hvis du skulle karakterisere språket der som
du vokste opp (.) hva ville du si om det da?
NoTa 181: fint (.) eller i hvert fall finere enn østkantdialekt
det ville jeg vel sagt men e (. . . ) det er jo noe man vokser fra
seg etterhvert som man man snakker kanskje penere når man er
yngre enn det man gjør når man er eldre
Intervjuer: men hva hva liksom mener du med fint kan du gi
noe eksempler?
NoTa 181: ikke a-endelser (.) veldig sjeldent a-endelser
det er ikke “mora mi” men “moren min”

NoTa 192: jeg kommer jo ifra østkanten da så da vil jeg karakteri-
sere det som veldig sånn typisk østkant det vil si (.) a-
endelser og (.) trykk på forskjellige ord sånn som (. . . ) istedenfor
“moren min” så blir det “mora di” ikke sant

“A-endelser” er altså en variabel som kan regnes som vesentlig i denne aktuelle
problemstillinga, men vi ønska også å finne ut om folks oppfatning av øst-
og vestkantmål hadde en tydelig kopling til andre språklige variabler enn de
som kan gå inn i sekkebetegnelsen “a-endelser”. Tabellen under viser de ulike
variantene/ variablene vi testa i OT:
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Figur 35: De første 11 variablene i OT. (Vi har med vilje unngått å ta stilling
til om a-endelser i substantiv bestemt form entall bare forekommer ved feminine
substantiv. Lødrup (2011) argumenterer for at vestkantdialekten i Oslo ikke har
feminint genus, at bøyningssuffikset -a ikke er relatert til feminum.)

6.2.1 Skrivemåten

Siden vi skulle bruke et skriftlig medium for testen, hadde vi noen åpenbare
utfordringer knytta til at det var talespråksvalg vi ønska informasjon om.
Lydfiler ble vurdert som supplement til testen, men vi var redde for at ved
å gjøre testen mer teknisk avansert, kunne problemet med frafall bli stør-
re, og vi hadde ingen forutsetninger på forhånd for å vite at responsen på
undersøkelsen skulle bli så overveldende. Vi hadde for eksempel tanker om
at vi kunne nå ut til innbyggere uten internettilgang hjemme via PC-er på
offentlige steder som biblioteker o.l., og vi tenkte det var sannsynlig at disse
stedene ikke hadde PC-er med lyd.

Det var fristende å inkludere flere fonologiske variabler i OT som er sa-
liente i språklandskapet i Oslo. Realiseringa av konsonantsambandet -sl (se
Kristoffersen og Simonsen 2008, Opsahl og Røyneland 2009), realiseringa av l
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(Svendsen 2012, Jahr 1986), eller trykkforholdet i fremmedord med gresk el-
ler latinsk opphav er noen eksempler, men siden variablene skulle presenteres
skriftlig, ble disse utelatt fordi vi anså at sannsynligheten for misforståelser
var for stor. Det var også faren for misforståelser som gjorde at vi brukte mye
tid på å bestemme oss for hvordan variablene skulle framstilles i skrift, og
som det går fram av oversikten over variablene, er flere av dem skrevet med
det som kan kalles en talemålsnær transkripsjon. Bakgrunnen for å bruke en
slik skrivemåte, var et forsøk på å utlikne forskjellen mellom varianter som
er vanlige i skrift og de som ikke er det, noe som blant annet er fundert i
dette utsagnet fra Johnson (2008, s. 37):

The context in which a judgement occurs influences it greatly. So
if the test sentence appears in a list that has lots of ”informal”
sentences of the sort that language mavens would cringe at, it
may get a higher rating than if it appeared in a list of ”correct”
sentences.

For eksempel viser et søk i Leksikokgrafisk Bokmålskorpus,11 en samling med
bokmålstekster fra 1985 til i dag, at hvordan er mye vanligere i skrift (bokmål)
enn åssen. Mens hvordan er representert 52 935 ganger i korpuset, er åssen
bare brukt 585 ganger.12 Siden det er et skriftbilde respondentene måtte
forholde seg til i OT, var det stor sannsynlighet for at det i altfor stor grad
påvirka hvilken variant de valgte. Ved å velge en talemålsnær transkripsjon,
altså å skrive åssen på vanlig måte, men vordan uten h, mente vi begge
variantene kunne oppfattes som markerte, noe vi håpa ville føre til at de stilte
mer på lik linje i testen. Vi håpa også på at dette valget ville føre til den
tilleggseffekten at respondentene hele tiden fikk en påminnelse om at denne
testen ikke handla om skriftspråk, og ved å ignorere vanlige skriveregler mente
vi å understreke dette. Når vi ser på resultatene, kan det se ut som vi har
lykkes langt på vei med dette. For eksempel har varianten sell blitt evaluert
som forventa med tanke på talespråk (se diskusjon i Stjernholm 2012b). Hvis
respondentene utelukkende hadde evaluert skriftbildene, skulle man forvente
at en framstilling som for eksempel sell, som kan ses som svært avvikende
fra skriftbildet, skulle evalueres lavt. Det er ikke tilfellet. Sell er vurdert helt
i tråd med hva vi ville forvente i forhold til distribusjonen i talespråket. I
det hele tatt ser det ut til at de spørsmålene vi stiller i OT, besvares som
vi ønska på forhånd, det vil si at respondentene besvarte testen med tanke

11www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/korpus/skriftsprakskorpus/lbk/index.html
(24. september 2012).

12Det kan være grunn til å diskutere tekstsjangrene i LBK i denne sammenhengen, men
det vil vi ikke gå nærmere inn på her.
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på talespråklig variasjon, noe vi viser i neste avsnitt. Det ser nemlig ut til at
respondentene i stor grad rapporterer i tråd med talespråket i Oslo.

7 Reliabilitet – OT og faktisk språkbruk
For å undersøke reliabiliteten til resultatene fra OT, sammenlikna vi re-
spondentenes rapporterte språkbruk med faktiske talemålsopptak. I dette
avsnittet vil vi presentere de to variablene (h)vordan/åssen og sel(l)v/sjøl
fra OT og sammenlikne dem med resultater fra NoTa. I denne sammenhen-
gen er tegn-type-distinksjonen sentral. Bare de variablene i OT som kunne
representere type, kan gi konkrete svar på reliabilitetsspørsmålet. Som ek-
sempel er variablene som er ment å undersøke a-endelser bare tegn,13 mens
variablene vordan/åssen14 og sell/sjøl bare representerer seg selv, og er der-
for type. I figur 36 under har vi vist at sammenlikningsgrunnlaget fra NoTa
er svært forskjellig for de variablene vi testa som var tegn, og for de som var
type. Både hvordan/åssen og selv/sjøl er relativt frekvente i NoTa, mens et
leksikalsk ord som døren/døra har færre treff (se for øvrig Hanssen (1986) for
en drøfting av orddforråd i et talemålsmateriale):

Figur 36: Illustrasjon av frekvensen til tegn sammenlikna med type.

13Om man kan sies å teste noe utover akkurat den variabelen man faktisk bruker i en
test som OT, er en egen diskusjon vi ikke tenker å ta her.

14Det kan diskuteres om hvorledes også kan brukes på samme måte som hvordan og
åssen, men mens hvorledes kun hadde to treff i TAUS, fins det ingen treff på hvorledes i
NoTa, så vi regner ikke hvorledes som en livsdyktig del av oslomålet lenger.

177



De fire første søylene viser altså antall treff på to og to varianter som sammen
representerer type, mens de siste to søylene kun representerer tegn. Utfra det
vi ser her, er det ikke særlig sannsynlig at utbredelsen av døren/døra i NoTa
kan gi et fullgodt bilde av forholdet mellom -a/-en i bestemt form entall av
substantiv i oslomålet, og det samme gjelder for flesteparten av variablene
vi har testa i OT. Det er fullt mulig at dataene fra OT kan bidra med nyttig
informasjon om disse variablene, men i forholdet mellom NoTa og OT og
variablene (h)vordan/åssen og sel(l)v/sjøl, er det en mer direkte parallell.15

Før vi begynte analysearbeidet, måtte vi avgrense hvem respondentene i OT
var, det vil si hvem vi skulle bruke som grunnlag for analysene, og hvem av
informantene i NoTa vi skulle sammenlikne dem med.

7.1 Valg av respondenter/informanter

Vi har valgt å kalle testpersonene fra OT respondenter og testpersonene i
NoTa for informanter. Sånn vi ser det, har informantbegrepet mer kvalita-
tive konnotasjoner enn det respondentbegrepet har. I NoTa er informantene
fra Oslo og omegn, altså Oslo-regionen (se diskusjon i Stjernholm 2012b).
NoTa inneholder informanter som kunne være født og oppvokst i pendlerav-
stand til Oslo, men det ble ikke aktivt rekruttert informanter utenbys fra.16

Resultatene fra OT som presenteres her, inneholder kun svar fra de 51 354
respondentene som oppgir at de bor enten øst eller vest i Oslo by.17 Det vil
si at vi har unnlatt å ta med 2371 respondenter som kun har oppgitt “Oslo”,
og vi har også holdt 39 respondenter som oppgir at de bor i marka i Oslo
utenfor, fordi Marka i Oslo omkranser hele byen og ikke nødvendigvis repre-
senterer ett sted. Dessuten er det så få respondenter som har oppgitt å bo
der, at det å ta dem ut ikke vil påvirke tallene her i noen betydelig grad.
Disse til sammen 2410 respondentene representerer 4,5 prosent av det totale
samlede antall respondenter fra Oslo (53 764), og er utelatt for at vi skal
kunne sammenlikne dataene med NoTa-korpuset, der informantene er delt
etter bosted i vest eller rest.

Regionsvariabelen i NoTa er delt i vest og rest. De vestre bydelene var
Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker,

15Også for variabelen vet/veit kan det hende at vi vil finne liknende resultater som for
hvordan/åssen og selv/sjøl, men det har vi ikke sett nærmere på her.

16www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/ (10. mai 2012).
17Øst vil si bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Østensjø, Søndre

Nordstrand, Sagene, Sentrum og Stovner, i tillegg til respondentene som bare oppgir ”Oslo
øst” (25 848 stykker). Vest vil si bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hans-
haugen, Ullern og Vestre Aker, i tillegg til respondentene som bare oppgir ”Oslo vest” (25
506 stykker).
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bydelene i rest var Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sage-
ne, Stovner, Søndre Nordstrand og Østensjø. Akershus-kommunene Asker og
Bærum ble regna som vest, mens de andre Akershus-kommunen ble regna
som rest.18 (se Stjernholm 2012b, og Stjernholm 2012a, for en drøfting) Si-
den bakgrunnen til NoTa-informantene også er svært sammensatt, ville det
blitt noe søkt å forsøke å plukke OT-respondenter med identisk bakgrunn,
så vi har satt en grense for respondenter fra OT som oppgir at de bor i
byen. Respondentene i OT har også rapportert hvilket fylke de er vokst opp
i, og blant OT-respondentene som oppgir å bo i Oslo, er alle fylker i Norge
representert som oppvekstfylker. 61 prosent av OT-respondentene som bor i
Oslo, oppgir Oslo som oppvekstfylke. Oslo har til alle tider vært en innflyt-
terby (se Kjeldstadli 2000 [1994]), så at mange oppgir å være utenbys fra,
var ikke overraskende (se Stjernholm 2012 for diskusjon av flyttestrømmer,
stedsideologi og språkvalg i Oslo).

Resultatene fra NoTa var basert på et søk der alle korpusets 166 informan-
ter er med, men vi valgte å ta ut informant nummer 039 som er fra Vestfold
og helt klart representerer et annet dialektområde enn Oslo, derfor er det 165
informanter til sammen i disse analysene.19 NoTa-korpuset har et utvalg på
144 av de 166 informantene som er ment å være et representativt utvalg oslo-
borgere. Dette utvalget er utelukkende teoretisk representativt, på den måten
at de 144 informantene er likt fordelt over variablene kjønn, alder, bosted og
utdanning. Informantutvalget er ikke statistisk representativt på den måten
at det er gjort et utvalg av informanter basert på en avgrensa populasjon,
og at informantene representerer denne populasjonen (se for eksempel Aalen
1998) 1998). Det er for eksempel ikke tatt høyde for at utdanningsnivået va-
rierer med hensyn til bosted, og heller ikke at andelen innvandrere varierer
geografisk. Fordi vi mener at det ikke fins et godt fundert grunnlag å plukke
ut disse 144 informantene på, har vi altså inkludert alle NoTa-informantene i
disse resultatene med unntak av 039. NoTa-informantene er kategorisert etter
stedstilhørighet i henholdsvis vest og rest, det vil si at informantene er jevnt
fordelt etter om de har bodd lengst i vest eller rest. Men som nevnt er for ek-
sempel flerstedstilhørighet svært vanlig i Oslo (Aure, Langset og Sørlie 2011,
s. 45), og siden vi mener at valg av bosted er viktigere for talemålssituasjone-
ne i byen enn hvor informantene har bodd lengst (se diskusjon i Stjernholm
2012b), har vi sortert søkene etter bosted, altså hvor informantene bodde
på opptakstidspunktet. 80 informanter representerer rest, og 85 informanter
representerer vest. Resultatene fra søkene i NoTa var oppsiktsvekkende like
selvrapporteringene fra OT.

18www.tekstlab.uio.no/nota/oslo/ (23. april 2012).
19Svendsen (2012) problematiserer også dette.
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7.2 Første par ut: åssen og (h)vordan

I dette avsnittet vil vi se på resultatene for åssen og (h)vordan i rest. I figur
37 under ser vi tallene fra de respondentene i OT som har oppgitt å bo i
østlige bydeler, i tillegg til sentrum, sammenlikna med informantene i NoTa
som bor i rest:

Figur 37: Fordelinga av (h)vordan og åssen for respondentene fra øst i OT og
informantene rest i NoTa.

Fordelinga av de to variantene er veldig lik. I OT rapporterer 21 prosent at
de sier åssen, mens 19 prosent av informantene i NoTa bare bruker åssen.
44 prosent av respondentene i OT mener de bare bruker vordan, mens 40
prosent av informantene i NoTa bare bruker hvordan. At så mange som 34
prosent av respondentene i OT var klar over at de veksla mellom åssen og
hvordan, var overraskende. Og når vi ser hvor mange som faktisk veksler i
NoTa (40 prosent), ligger dette overraskende nært hvor mange i OT som
faktisk mener at de veksler. Trolig veksler de fleste osloborgere noe mellom
åssen og hvordan selv om det ikke nødvendigvis er dokumentert i NoTa at
alle gjør det, men det at tallene fra OT og NoTa ligger så nært hverandre,
kan tyde på at at respondentene har en realistisk oppfatning av fordelinga
av åssen/hvordan i språklandskapet Oslo. Den like fordelinga mellom NoTa
og OT er også synlig i vest selv om den ser litt annerledes ut der, som Figur
39 viser:
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Figur 38: Fordelinga av (h)vordan og åssen for respondentene fra vest i OT og
informantene vest i NoTa.

Litt færre fra vest i OT rapporterer at de bruker bare åssen (11 prosent) enn
det som er tilfellet i NoTa (18 prosent). Andelen (h)vordan er derimot lik,
med 64 prosent i begge. Differensen for veksler er selvsagt lik som for åssen,
med 26 prosent i OT, mot 19 prosent i NoTa. Antallet treff på hvordan og
åssen for denne kategorien (vest) i NoTa, er relativt lav med bare 80 treff
til sammen, så et lavt antall av treff, vil gi stort utslag i prosent, det vil
si at bare ett treff vil slå mye ut på prosenttallet. Særlig derfor er denne
likheten mellom de to undersøkelsene overraskende stor. Det store antallet
respondenter som står bak dette prosenttallet i OT, underbygger også tallene
fra NoTa. For det er ikke bare for denne variabelen at tallene i NoTa og OT
ligger tett. Tendensen er også veldig tydelig for neste variabel vi skal se på.
Men før vi går videre, vil vi likevel påpeke at vordan ble valgt av mange
på tross av det avvikende skriftbildet. Det er i likhet med det vi nevnte
for sell i 6.2.1, evidens for at transkripsjonen vi valgte antakelig ikke har
vært så problematisk. Disse resultatene peker i retning av at svært mange av
respondentene har gjort en vurdering av talespråklige former. Det tyder i alle
fall på at de ikke har gjort en vurdering av denne spesielle transkripsjonen.
Som nevnt var dette også en sentral problemstilling knytta til variabelen
sel(l)v og sjøl, som blir presentert i neste avsnitt.
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7.3 En grammatisk nøtt: sel(l)v og sjøl

Resultatene for sel(l)v/sjøl var noe uventa. Vi hadde regna med at flestepar-
ten ville rapportere at de brukte sell, og ikke sjøl fordi selv er mer frekvent i
NoTa (jf. tallene i Figur 39 under). Selv er dessuten betydelig mer frekvent
i skrift enn sjøl, jf. Leksikografisk bokmålskorpus der det er 110 839 treff på
selv, og 3254 treff på sjøl, noe som kunne tenkes å ha betydning for statusen
til denne variabelen. I tillegg hadde vi en klar oppfatning om at sell generelt
har høyere prestisje enn sjøl på bakgrunn av tilknytninga til vestkantmålet.
Likevel var vi forberedt på at det ukjente skriftbildet til sell kunne føre til at
testresultatene var lite valide for det formålet vi ønska. Hvis sjøl hadde vært
den mest populære varianten i OT, på tross av forventa høyere prestisje, og
at selv er mest frekvent i både NoTa og Leksikografisk Bokmålskorpus, ville
det vært en klar indikasjon på at vi hadde hatt enda større metodologiske
utfordringer med testen. Men sell var den varianten som flest rapporterte
å bruke i OT. I utgangspunktet så fordelinga mellom (både vest og rest) i
NoTa og OT slik ut:

Figur 39: Fordelinga av sjøl og sel(l/v) i OT og NoTa.

Riktignok har vi ikke regna ut hvor mange som veksler i NoTa i denne fram-
stillinga, men fordi det er så stor overvekt av treff på selv, er det ikke mulig
at tallene kan bli like forholdstallene fra OT. Dette resultatet tok vi først
til inntekt for at denne variabelen kunne være selve beviset for at metoden
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ikke var reliabel, og at resultatene var mer eller mindre arbitrære. Men etter
å ha hørt på alle treffene på selv/sjøl i NoTa, fikk vi en ny oppfatning av
reliabiliteten til OT. Selv og sjøl brukes nemlig på tre ulike måter i NoTa;
Som fokuserende adverb i nomen- og adverbfraser (Faarlund, Lie og Vannebo
1997, s. 337), innledende, alene og sammen med om, i ”vedgåingssetninger”
(sst., s. 1042), og i anaforiske uttrykk. Ut ifra treffene i NoTa er det bare når
selv/sjø l er en anafor at det er variasjon mellom selv og sjøl i oslomålet, noe
vi kan se i disse eksemplene:

Fokuserende adverb:

NoTa 117: husker jeg foreldrene mine syns var (.) ille for det var
så mye trafikk (.) på Sinsenkrysset (.) selv den gangen
NoTa 052: selv nå etter så mange år
NoTa 074: man hører litt forskjell på dialektene (.) i Sogn og
Fjordane òg (.) selv for oss som sitter her borte

“Vedgåingssetninger”:

NoTa 002: det er sier jo sitt selv om de faktisk bruker dollar i
El Salvador nå
NoTa 006: selv med (.) likt sikkerhetsnivå så er det mye større
sjanse for at e det skjer der enn på Svalbard
NoTa 152: selv om fler av kompisene mine gjorde det så blei
jeg blei liksom aldri med på det

Anaforiske uttrykk:

NoTa 34: ja jeg liker det godt sjøl jeg
NoTa 103: jeg kan jo ikke huske det selv
(Og her er det variasjon.)

Vi må påpeke her at sjøl blir brukt i en vedgåingssetning to ganger i NoTa.
Det er samme informant som bruker det begge gangene, nummer 169. Han er
49 år, oppvokst i Kongsvinger, og har bodd lengst i Ullensaker, og det er nær-
liggende å tenke seg at 169 bruker en del dialekttrekk som ikke nødvendigvis
hører hjemme i Oslo.
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I eksempelsetninga vi brukte i OT, var sjøl og sell anaforer, nemlig: "Han
gjør det SELL"/"Han gjør det SJØL". Da vi plukka ut bare de treffene på
sjøl og selv i NoTa som var anaforer, fikk vi resultatet i Figur 40 og 41
under, Oslo rest først:

Figur 40: Fordelinga av sel(l/v) og sjøl for respondentene fra øst i OT og infor-
mantene rest i NoTa.

Tallene for NoTa og OT er, i likhet med for åssen og (h)vordan, like også her.
23 prosent i NoTa veksler mellom selv og sjøl, mens 27 prosent rapporterer
at de gjør det. Når det gjelder varianten sel(l)v bruker 39 prosent av infor-
mantene i Nota bare denne varianten, like stor andel som rapporterer at de
gjør det. For sjøl er det 38 prosent i rest som bare bruker denne varianten,
mens 34 prosent rapporterer at de bare bruker den.

Også i vest likner tallene fra NoTa og OT, som vist i Figur 41 under:
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Figur 41: Fordelinga av sel(l/v) og sjøl for respondentene fra vest i OT og infor-
mantene vest i NoTa.

I vest mener 19 prosent i OT at de veksler, mens 12 prosent faktisk gjør det
i NoTa. Igjen er antall mulige treff i NoTa såpass lavt at små forskjeller vil
gjøre store utslag i prosent, men likevel er mønsteret tydelig. I OT mener 63
prosent at de sier sell, og 65 prosent i NoTa bruker bare selv. 18 prosent i
OT mener de bare bruker sjøl, mens 23 prosent gjør det i NoTa.

Når vi ser på resultatene fra OT er det særlig overraskende at den rappor-
terte bruken av sell/sjøl ser ut til å reflektere kun den grammatiske bruken
av dette determinativet som framgår i eksempelsetninga i OT. Som vi viser
her, kan sel(l)v brukes på flere måter i talemålet i Oslo, men sjøl ser bare
ut til å kunne brukes som en anafor. Resultatene fra OT ser ut til å kun
reflektere den bruken som brukes i eksempelsetninga – nemlig den anaforiske
bruken. Dette er noe man skulle regne med at krevde en stor grad av gram-
matisk bevissthet hos respondentene, en bevissthet det er lite sannsynlg at
rundt 50 000 beboere i Oslo har. At resultatet likevel ser ut til å reflektere
denne bevisstheten, mener vi henger sammen med de store talls lov, eller som
Aristoteles sier det i epigrafen innledningsvis i denne artikkelen The whole
is more than the sum of the parts".

8 Oppsummering
I denne artikkelen har vi vist at Internett og nye tekniske verktøy gir nye mu-
ligheter for velprøvde undersøkelsesmetoder som den tradisjonelle spørreliste-
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undersøkelsen. Ved å bruke OT som eksempel, har vi vist at det er mulig å få
et stort antall mennesker i tale samtidig og på kort tid, samtidig som tekniske
løsninger også åpner for at dataene vi samler inn, kan behandles effektivt og
på en helt annen måte enn tidligere. Nettopp på denne måten beholder vi en-
keltindividets egenart og unngår påvirkning fra andre respondenter, samtidig
som gruppas helhetlige kunnskap og perspektiv er det sentrale (jf. Surowiecki
2004). Surowiecki understreker at massenes kunnskap som helhet, gjennom
sin enorme diversitet, overgår den kunnskapen som enkeltindivider kan by på
alene, og han argumenterer for at tekniske hjelpemidler kan tilgjengeliggjøre
gruppers kollektive kunnskap eller væremåte.

Ved å legge Surowieckis argumentasjon til grunn bør altså dataene i Oslo-
testen tolkes på en helt annen måte enn det som er tilfelle for mindre data-
sett. Dersom målet er diversitet, altså at mange perspektiver representeres,
er ikke Sankoffs datasett med 150 informanter Sankoff (1980, s. 51) alltid
tilstrekkelig. For bare få år siden var det nærmest umulig å gjennomføre
en språkundersøkelse på linje med OT, fordi den enorme datamengden ble
for ressurskrevende å håndtere. Den enorme kvantiteten som blir tilgjenge-
liggjort i OT, er sånn sett relativt ny i språkvitenskapelig sammenheng, og
derfor trenger vi nye teoretiske rammer for å tolke denne mengden av tilbake-
meldinger. En ny tid og nye metoder gjør at vi ikke kan tolke resultatene fra
klassiske kvantitative innsamlinger (med 150 informanter) på samme måte
som resultatene fra en betraktelig større undersøkelse som OT.

Som vist i analysene i 7.2 og 7.3 av hvordan variablene åssen/(h)vordan
og sel(l)/sjøl fordeler seg i henholdsvis OT og NoTa, er det tydelig at de rap-
porterte talemålsdataene fra OT i stor grad samsvarer med faktisk språkbruk
i NoTa-materialet. Dette er overraskende, ikke minst med tanke på den skep-
sisen som eksisterer mot å bruke selvrapportering av språkbruk som metode
for å få kunnskap om faktisk språkbruk (se for eksempel Labov 1991[1972]).
Blant annet har Bloomfield karakterisert ikke-lingvisters meninger om språk
og språkbruk med den nedsettende termen “stankos” (Bloomfield 1944). Et
slikt syn på ikke-lingvisters meninger og oppfatninger om språk har imid-
lertid blitt imøtegått av folkelingvistikken (Preston 2002). Men selv om det
er stor skepsis mot både selvrapporterte talemålsdata og bruk av Internett
som innsamlingsmetode, tyder analysene som er lagt fram her, på at denne
skepsisen muligens er noe overdrevet.

Som alltid er det avgjørende for metoden og framgangsmåten hvilke spørs-
mål man ønsker å få svar på, og i den sammenheng må vi ta noen forbehold
når det gjelder hva en undersøkelse som OT faktisk kan brukes til. En under-
søkelse som OT vil vanskelig skaffe til veie kunnskap om inter- og intraindi-
viduell variasjon eller bruk av språklig variasjon som ressurs (se for eksempel
Blommaert 2010). Men dersom formålet er å kartlegge språklig variasjon i et
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større språksamfunn, er det mye som taler for at denne framgangsmåten har
noe for seg.
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Del V

Sammendrag



I dette arbeidet hevder jeg at forholdet mellom språk og geografi har fått et
nytt innhold i Oslo nyere tid. Mens stedet man var født på tidligere spilte
en avgjørende rolle for hvordan man snakka, ser det ut til at livsstilsvalg er
mer avgjørende for språklig tilhørighet i dag. Geografi er på ingen måte blitt
uvesentlig, men det er blitt vesentlig på en annen måte enn før, noe som er
sentralt for å forstå dagens talemålssituasjon i Oslo.

Utgangspunktet for denne studien var de to talespråkskorpusene fra Tale-
målsundersøkelsen i Oslo (TAUS) fra 1970-tallet og Norsk Talespråkskorpus
– Oslodelen (NoTa) fra 2000-tallet. Forskjellen mellom disse er at TAUS ser
ut til å dokumentere en språksituasjon som deler Oslo geografisk mellom øst-
og vestkanten, mens NoTa dokumenterer en situasjon der talespråket virker
mer ens, og der forskjellene ikke like enkelt kan adresseres til øst- og vestkan-
ten. I tillegg til å bruke disse korpusene har jeg samla inn 115 000 responser
om språk i Oslo gjennom en elektronisk spørreundersøkelse på nettsida til
avisa Aftenposten, Oslo-testen, og jeg har foretatt en komparativ undersø-
kelse av lingvistiske landskap øst og vest i byen. På bakgrunn av dette ble
følgende forskningsspørsmål stilt:

1. Har Oslo i dag en talemålssituasjon der beboere i øst snakker én varietet
og de i vest en annen?

2. Er bruk av trekk som tradisjonelt er assosiert med enten øst eller vest
i dag et uttrykk for livsstilsvalg mer enn oppvekststed?

3. Har Oslos (indre) østkant fått en ny sosial betydning i dag sammen-
likna med 1970-tallet? Og hva slags betydning har det i en eventuell
nivelleringsprosess i oslomålet?

4. Er distribusjonen av de ulike variantene i NoTa lik distribusjonen av
de samme variantene i Oslo-testen?

Analysene er særlig forankra i Giddens (1990, 1991) der de globale prosessene
frakopling (disembedding) og tilbakekopling (re-embedding) er særlig sentrale.

Avhandlinga er artikkelbasert. Den første artikkelen presenterer en analy-
se av lingvistiske landskap. Denne analysen vektlegger byrommet som en fy-
sisk kontekstualiserende ramme for stedstilhørighet, se for eksempel Lefebvre
(1991), Johnstone (2010). Den andre artikkelen er todelt, der den første delen
er diakron og beskriver en nivelleringsprosess i oslomålet etter Auer (2005),
og den andre delen er synkron og bruker blant annet data fra Oslo-testen for
å vise koplinga mellom språklige varianter og sted. Den siste artikkelen er
skrevet sammen med Ingunn Indrebø Ims og drøfter metodologiske sider ved
Oslo-testen.
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