
Folkmålsstudier 49/2011 
 

 Förord  

 Jan Engh: Norwegian variability in international syntax literature  

 Mia Österlund: ”Kolla vilken fruittari!” Språk, maskulinitet och 

sexualitet i Marianne Backléns Kopparorm 

 Jannika Lassus: Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-

funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen  

 Åsa Mickwitz: Lånord och engelskt inflytande – hur påverkas 

svenskan?  

 Björkvall, Anders: Den visuella texten. Multimodal analys i praktiken. 

Rec. av Jannika Lassus  

 Lind Palicki, Lena: Normaliserade föräldrar. En undersökning av 

Försäkringskassans broschyrer 1974–2007. Rec. av Jannika Lassus 

 
 

Folkmålsstudier 50/2012 
 

 Förord 

 Gustav Bockgård: Interaktionell dialektologi. Ett forskningsområde 

under framväxt 

 Gustav Bockgård: Svansdubblerad negation i dialektinspelningar från 

nordöstra Götaland 

 Petra Bodén: Melodi, talrytm och språkljud i svenska multietnolekter 

 Ludvig Forsman: Spår av ideologi i skapandet av en älvdalsk 

standardortografi 

 Ann-Marie Ivars: Vad händer med språket i Kristinestad? 

 Thomas Lehecka: Hur blir engelska svenska? En diakron studie av 

adjektivens anpassning i svensk tidningstext 

 Therese Leinonen: Indelning av finlandssvenska dialekter med 

särskild hänsyn till Åboland 

 Johanna Vaattovaara: Spatial concerns for the study of social meaning 

of linguistic variables – an experimental approach 

 Charlotta af Hällström-Reijonen: Finlandismer och språkvård från 

1800-talet till i dag 

 Johanna Koivisto: EU-artiklar som multimodala budskap. Text, bild 

och begriplighet i rapporteringen om EU-utvidgningen i finska och 

svenska morgontidningar år 2002 och 2004 



 

 

Folkmålsstudier 51/2013 

 Förord 

 Nina Kamppi: På jakt efter metoder för lexikografisk 

betydelseindelning 

 Mats Landqvist: När det blir fel – klagomål på samtal till 

sjukvårdsrådgivningen 

 Tomas Lehecka: Kollokationer och kolligationer 

 Caroline Sandström: Från folkmålsstudier till interaktionell 

dialektologi 

 Jennica Thylin-Klaus: ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig 

svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv 

 Gustav Bockgård och Jenny Nilsson (red.): Interaktionell dialektologi. 

Rec. av Helena Palmén 

 Jógvan í Lon Jacobsen: Ærligt talt, who cares? En sociolingvistisk 

undersøgelse af holdninger til og brug af importord og 

afløsingsord i færøsk. Rec. av Martina Huhtamäki 

 


