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Förord 
Fjortonde sammankomsten för Svenskan i Finland ägde rum på konferenshotellet 
Lasaretti i Uleåborg den 11 och 12 oktober 2012. Konferensen samlade drygt 40 
deltagare. Dessa kom främst från olika universitet i Finland, men även från 
Sverige. Som värd för konferensen stod ämnet nordisk filologi vid Uleåborgs 
universitet.  

Inbjudna plenarföreläsare var professor emeritus Erling Wande från Sverige 
och professor Camilla Wide från Åbo universitet. Erling Wande talade om temat 
Från finsk dialekt till meänkieli – om språkpolitik i norra Sverige under två 
århundraden och Camilla Wide om Språkkontakt och interaktion.  

I föredragen, som presenterades i tre sektioner, behandlades ett vitt spektrum 
av språkliga frågor. Utöver detta ingick en visning av postrar. På första 
konferensdagen hölls ett professorsmöte i ämnet. På kvällen samlades vi i 
restaurang Rauhala för middag. 

I denna konferensvolym publiceras ett av plenarföredragen och sjutton av de 
föredrag som hölls vid konferensen. Artiklarna är refereegranskade. Camilla 
Wides plenarföredrag inleder volymen och de övriga artiklarna står i alfabetisk 
ordning efter författarnamnet. Publikationen har redigerats enligt de instruktioner 
som Acta-serien vid Uleåborgs universitet följer. Denna publikation finns 
tillgänglig även i elektronisk form på nätet. 

Vi tackar plenaristerna Erling Wande och Camilla Wide samt de övriga 
föredragshållarna. Refereerna tackar vi för ett gott samarbete. Vårt tack riktas 
även till vår egen personal och våra studerande som hjälpt till att anordna 
konferensen. Särskilt vill vi tacka FM Anniina Tasala, som hjälpte till med att 
förbereda redigeringen av volymen.  

Vi överlämnar ordet och ansvaret till Tammerfors som arrangerar femtonde 
sammankomsten för Svenskan i Finland den 8 och 9 maj 2014. 
 
Uleåborg mars 2014 
 
Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö och Paula Rossi 
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Språkkontakt och interaktion 

Camilla Wide 

1 Inledning 
Att kontakten med finska lämnar spår i finlandssvenskt språkbruk är ofrånkomligt 
och naturligt. Det finska inflytandet på svenskan i Finland är en central fråga 
bland annat inom finlandssvensk språkvård. Ofta är det påverkan på ordförrådet 
och det grammatiska systemet som diskuteras. Fokus i denna artikel ligger 
däremot på språkkontakt och interaktion. Jag kommer att diskutera några 
kommunikativa mönster i finlandssvenskt språkbruk som uppvisar olikheter 
gentemot sverigesvenskt språkbruk men likheter gentemot finskt språkbruk. 

Kommunikativa mönster som är typiska för finlandssvenska samtal har 
diskuterats främst av Mirja Saari (t.ex. 1995; 1997). Enligt Saari (1995) 
karakteriseras finlandssvenskt språkbruk oftare av indirekthet och negativa 
artighetsstrategier än sverigesvenskt språkbruk. De direkta paralleller som kan 
iakttas mellan svenskan och finskan i Finland i fråga om kommunikativa mönster 
ser Saari som ett utslag av en gemensam talgemenskap (eng. speech community,  
Gumperz 1972 [1968]). Medan informaliseringen av det svenska samhället har lett 
till en intimisering av språkbruket är formellt beteende i offentliga sammanhang 
fortfarande vanligt i Finland, även om utvecklingen är på väg åt samma håll i 
Finland som i Sverige. Detta avspeglas bland annat i att man gärna drar sig 
tillbaka i Finland och uttrycker sig opersonligt då man i Sverige uppmärksammar 
varandra med tilltal och vädjan. Komplimanger är också mindre vanliga i Finland 
än i Sverige. 

Saari har i ett antal artiklar visat hur till exempel motsvarande 
diskurspartiklar och demonstrativa pronomen används på ett liknande sätt i 
finlandssvenska och finska samtal (se t.ex. Hakulinen & Saari 1995; Saari 2000). 
I denna artikel ska jag lyfta fram några pågående eller relativt nyligen avslutade 
studier som liksom Saaris studier visar hur vissa skillnader mellan 
finlandssvenskt och sverigesvenskt språkbruk kan relateras till kommunikativa 
mönster som är gemensamma för svenskan och finskan i Finland. Jag inleder med 
att diskutera ett grammatiskt fenomen som är mer utbrett i Finland än i Sverige, 
bruket av satsinitialt inte (J. Lindström 2009). Efter det diskuterar jag 
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användningen av demonstrativa pronomen som diskurspartiklar (Etelämäki & 
Wide 2012), som inte överhuvudtaget förekommer i Sverige. Sist diskuterar jag 
skillnader i mer övergripande kommunikativa mönster som hälsning och 
identifiering i telefonsamtal och tilltal i läkare-patientsamtal (Norrby, Wide, 
Lindström & Nilsson 2012; Wide, Lindström, Nilsson & Norrby 2012). 

2 Satsinitialt inte 
En av de studier som utfördes inom projektet Svenskan i Finland. Syntaktiska 
drag i ett jämförande perspektiv (Svenska litteratursällskapet 2003–2006, Wide & 
Lyngfelt 2009) rörde bruket av satsinitialt inte i finlandssvenskt språkbruk (J. 
Lindström 2006, 2007a, 2007b, 2009). Enligt SAG (4: 175 f.) kan negerande 
adverbial placeras i fundamentet endast i vissa fall, till exempel vid emfas och 
kontrast (Inte har det regnat här, men väl i Stockholm) eller i invändningar då 
innehållet redan är aktuellt (0Inte ska du stå här och skala potatis). Regionalt, i 
nordsvenska och finlandssvenska, kan satsinitialt int(e) emellertid förekomma 
även i andra fall. 

J. Lindström (2009) indelar bruket av satsinitialt inte i svenska i tre 
övergripande kategorier: additiv negation, interrogativ negation och responsiv 
negation. Vid additiv negation ställs flera negerade sakförhållanden explicit eller 
implicit emot varandra, till exempel Och inte har jag hunnit handla heller. 
Negationen är då betonad och uttrycker emfas. (SAG 4: 175 f.; J. Lindström 
2009: 164) Uttryckssättet är mer stilistiskt neutralt än de två andra typerna som 
typiskt förekommer i dialogiska kontexter. Exempel (1) visar ett sverigesvenskt 
belägg på interrogativ negation i en dialogisk kontext. 

(1) Samtal mellan barnmorska (B) och gravid kvinna (K) 
(GRIS:TemaK:BU3; J. Lindström 2009: 169 f.) 

01  B:  du ha ingen syster eller nåt som (.) kan komma upp 
02       (eller ner)? 
03  K:  ä min syster e dagmamma. 
04  B:  a: 
05  K:  så att hon jobbar ju. 
06  B:  å inte (.) har du nån (0,8) nån bekant här stan eller 
07        nåt som¿ 
08  (0,8) 
09  K:  a ja har en beka:nt som ska få ett (.) ett barn 
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10        samti:digt som ja¿ 

Två av de totalt fyra sverigesvenska beläggen på satsinitialt inte i Lindströms 
sverigesvenska samtalsmaterial (ca 120 000 ord) är interrogativa. De två andra 
beläggen är responsiva, det vill säga förekommer i yttranden där talaren antingen 
kommenterar något som någon annan har sagt eller orienterar sig responsivt i 
förhållande till något hen själv har sagt i det föregående (J. Lindström 2009: 173). 
I de finlandssvenska samtalen i J. Lindströms material (ca 70 000 ord) finns det 
betydligt fler belägg på satsinitialt inte, totalt 92 belägg. En övervägande del av 
beläggen är responsiva. I cirka hälften av beläggen är det fråga om en fördröjd 
respons där talaren gör ett tillägg till något hen nyss sagt själv. Exempel (2) visar 
ett sådant fall. 

(2) Vardagssamtal, ”Syföreningsmöte” (SAM:V2; J. Lindström 2009: 171) 

01  M:  han har viss humor den där 
02  A:   njo:: å nu har han nu e han slagfärdi 
03  M:  mm:m 
04  A:   men att int [sku ja 
05  M:                     [han pa- e- e- 
06  A:   int sku ja ha honom på närmare håll 

Också i de skönlitterära texter som J. Lindström (2009) excerperat är satsinitialt 
inte mer frekvent i de finlandssvenska texterna än i de sverigesvenska. Skillnaden 
i frekvens är mindre än i samtalsmaterialet men beläggen uppvisar en intressant 
skillnad vad gäller fördelningen mellan dialog och berättande. I det 
finlandssvenska materialet är beläggen fler i dialogen medan förhållandet är det 
motsatta i det sverigesvenska materialet. Hälften av beläggen i det sverigesvenska 
materialet består av intensifierande upprepningar, det vill säga additiv negation, 
som inte är typisk för talat språk utan snarare kunde ses som ett stildrag i skrivet 
språk (J. Lindström 2009: 172). Det finns sålunda både en kvantitativ och 
kvalitativ skillnad i bruket av satsinitialt inte i finlandssvenskt och sverigesvenskt 
språkbruk. 

I sin närmare analys av det typiskt finlandssvenska bruket av satsinitialt inte 
med responsiv funktion urskiljer J. Lindström (2009) fyra typer: invändning (’inte 
x utan y’), medgivande (’inte (helt) x, men (dock) x’), vädjan (’inte ju x’) och 
avståndstagande (’inte vet jag’). Exempel (3) visar ett belägg på den första typen, 
som uppvisar likheter med de exempel på obetonat inte med invändande funktion 
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som SAG (4: 175) nämner. På rad 5 bestrider M det som L har sagt, det vill säga 
att träningsdräkten (verraren) var vinröd, och påpekar att den var lite ljusare 
rö(d). 

(3) Vardagssamtal, ”Herrmiddag” (SAM:V1; J. Lindström 2009: 173) 

01  O:  ja kommer ihåg att ja ännu följande da yra omkring i 
02        Åbo me min satans verrare 
03  L:  int den där vinröda väl 
04  O:  ja just den 
05  M: int va den vinrö utan den va lite av ljusare rö  

De tre andra typerna av responsiv negation är mindre typiska för sverigesvenskt 
språkbruk (J. Lindström 2009: 177), till exempel den medgivande användningen 
av satsinitialt inte som exempel (4) illustrerar. I exemplet avvärjer patienten (P) 
parentetiskt en ofördelaktig tolkning av varför hon ställer en fråga till läkaren (L).  

(4) Samtal mellan läkare (L) och patient (P) (INK; J. Lindström 2009: 174) 

01  P:  ja >bara funderar .h alltså< finns de int (.) 
02       int int efterlyser >ja mediciner för int e ju de man 
03       e ute [efter me]n< .h (.) 
04  L:          [nä         ] 
05  P:  men finns de ingenting som sätter fart. (.) sprätt på 
06        b- blodcir°kulation° 

I äldre sverigesvenskt språkbruk verkar satsinitialt inte emellertid ha varit mer 
frekvent. J. Lindström (2009) konstaterar att flera användningar som i dag är 
typiska för finlandssvenskt språkbruk förekommer i dramerna i korpusen Svensk 
dramadialog (1725–2000). Ett belägg på detta visar exempel (5) där Thore vill 
avvärja sig mot en oönskad tolkning, det vill säga att han tänker avslöja Nils 
hemlighet. 

(5) Den Lyckelige Banqueroutieren, 1753 (SDD:1E; J. Lindström 2009: 181) 

THORE: Si, go dag, Nils! (Tar honom i hand) Hwart ska du gå? 
NILS:     Ja ska gå bort åt den Herren, som ja plär löpa ärender åt. 
THORE: Hwart? 
NILS:     Å ja får inte säjat. 
THORE: Du kan sakta säjat for mäj; inte ska ja ränna kring stan mäat. 
NILS:      Jo, ja ska gå på Söder bort te Munkens trapper. 
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Intressant nog är frekvensen för satsinitialt inte högst under perioden 1875–1950 i 
den historiska dramakorpusen. Men bruket av satsinitialt inte var sannolikt mer 
utbrett i finlandssvenska än i sverigesvenska redan under denna period. 
Fenomenet kommenteras bland annat av Bergroth (1917: 168). En 
kompletterande förklaring till det frekventa bruket av satsinitialt inte i 
finlandssvenskt språkbruk kan därför stå att finna i kontakten med finska där 
negationen ofta står i satsinitial position (Savijärvi 2001; J. Lindström 2009: 183). 
Detta beror på att negationsverbet ei ’inte’ liksom andra verb i finska ofta står i 
initial position i svar på polära frågor, se exempel (6) och (7). 

(6) Onko se äiti kotona? – On. (ISK: 1147; J. Lindström 2009: 184) 
Är mamma där hemma? – Är [böjt i tredje person singularis]. (= Ja, det 
är hon).  

(7) Soititko justiin? – En soittanut. (ISK: 1147; J. Lindström 2009: 184) 
Ringde du nyss? – Inte [böjt i första person singularis] ringde. (= Nej, det 
gjorde jag inte).  

Också i finska har satser med negationen i initial position emellertid en speciell 
funktion. J. Lindström (2009: 184) konstaterar att ”initiala negationer är 
reaktioner på en presupposition i det föregående draget, varvid responsen försöker 
avvärja den tolkning av sakförhållanden som lagts fram av den andre”. Exempel 
(8) visar ett belägg på detta.  

(8) Vardagligt telefonsamtal (Sg S08 A01; U = uppringare, A = uppringd; J. 
Lindström 2009: 184 f.) 

01  A:  Aliisa Valorinta? 
02  U:  no Miia tässä mo[i 
            nå det här är Miia hej 
04  A:                              [no hei 
                                         nå hej 
05  U:  säot tullu. 
            du har kommit 
            (0,4) 
06  A:  .hhh tullu m:istä, hh 
                    kommit varifrån 
07  U:  maalta. 
            från landet 
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08  A:  em mä ollu maalla, 
            inte var jag på landet 

Många av finskans responsiva användningar, inte bara avvärjande av 
ofördelaktiga tolkningar, utan också till exempel vädjande (Etkö tulisi jo takaisin? 
Inte skulle du redan kunna komma tillbaka?, ISK: 1573) verkar ha en 
motsvarighet i det finlandssvenska bruket av satsinitialt inte. J. Lindström (2009: 
185) konstaterar därför att de typiska användningarna av satsinitialt inte i dagens 
finlandssvenska ”talar för att finskan högst sannolikt påverkat benägenheten att 
spetsställa inte i både påstående och frågande satser i talad finlandssvenska”. 

Satsinitialt inte kan sammanfattningsvis ses som ett potentiellt arkaiskt 
språkdrag som bevarats och utvecklats i finlandssvenskt språkbruk på grund av 
kontakten med finska där benägenheten att inleda vissa typer av yttranden med 
negation är större än i svenska. Som framgått av presentationen av Jan 
Lindströms studie av satsinitialt inte utgör mönstret en kommunikativ resurs i 
finlandssvenskt språkbruk. Bruket av satsinitialt inte kan sålunda ses som ett 
resultat av växelverkan mellan språkkontakt och interaktion. I nästa kapitel ska 
jag diskutera ett annat fenomen där språkkontakt och interaktion är nära anknutna 
till varandra: bruket av demonstrativa pronomen som diskurspartiklar. 

3 Demonstrativa pronomen som 
diskurspartiklar  

Likheterna i användningen av diskurspartiklar i finlandssvenska och finska har 
diskuterats i ett flertal studier. (Jag gör ingen skillnad mellan diskurspartiklar och 
sekundära diskursmarkörer här utan använder endast termen diskurspartikel.) 
Lehti-Eklund (1992) relaterar bruket av den frekventa och mångfunktionella 
partikeln nå i finlandssvenska till bruket av no i finska (Raevaara 1989) och 
Hakulinen & Saari (1995) visar hur nu/nog respektive nyt används på ett liknande 
sätt i finlandssvenska och finska samtal. Likheterna mellan konjunktionerna att 
och että med diskursfunktion lyfts fram bland annat av Lehti-Eklund (2002) och 
Merzlufft & Wide (2013). En typ av diskurspartiklar som inte alls förekommer i 
sverigesvenskt språkbruk men är frekvent i finlandssvenskt och finskt språkbruk 
är demonstrativa pronomen med partikelfunktion. Exempel (9) och (10) visar två 
korta belägg på detta från Etelämäki & Wide (2012). 

(9) så då (.) delades de ut (0.6) dedär en liten sån här flaska brännvin  
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(10) mun ois tarvinnu ottaa tota toi idealside mu- mukkaani 
      jag borde ha tagit den där idealbindan med mig 

I sverigesvenska (och finlandssvenska) kan demonstrativa pronomen användas 
vid ordsökning då man till exempel letar efter ett namn som i Kan du inte ringa 
till den där... {Lindberg/vad det nu är han heter}? (SAG 2: 317). Trots att talaren i 
sådana fall kan avbryta sig projicerar pronomenen ett namn eller ett substantiv i 
bestämd form. De ingår alltså i en syntaktisk struktur. Detta är inte fallet i  
exempel (9) och (10) där de distala demonstrativa pronomenen den där (i 
neutrum) och tuo (i partitiv: t(u)ota) står mitt i eller före en nominalfras som de 
inte utgör en grammatisk konstituent i. Pronomenen syftar inte på någon eller 
något som nämnts i samtalet eller är känd eller känt sedan tidigare. Snarare har 
pronomenen en talplanerande funktion: de fokuserar ett centralt element i 
sammanhanget (se närmare analys vid exempel (15) och (16) nedan). 

I finska används endast det distala pronomenet tuo som diskurspartikel i den 
talplanerande funktion som exempel (9) och (10) illustrerar. I finlandssvenska kan 
också det proximala pronomenet den här användas som planeringspartikel. Någon 
skillnad i funktion verkar inte förekomma mellan de två pronomenen när de 
används med partikelfunktion. Som jag visat i Wide (2011) finns det däremot 
regionala skillnader i fråga om vilket av de två pronomenen som föredras som 
partikel. I östra Nyland är frekvensen för den här med partikelfunktion låg medan 
den här är mer frekvent än den där i vissa delar av Österbotten. Belägg på båda 
pronomenen med partikelfunktion förekommer dock på alla svenskspråkiga 
områden i Finland (eventuellt med undantag av Åland). Det bör dock påpekas att 
det finns stora individuella skillnader i bruket av pronomenen som 
planeringspartiklar. Vissa talare använder endera pronomenet eller båda 
pronomenen mycket frekvent medan andra talare använder pronomenen sparsamt 
som planeringspartiklar. 

Med undantag av att det endast är det distala pronomenet t(u)ota som 
används som planeringspartikel i finska, uppvisar bruket av demonstrativa 
pronomen som planeringspartiklar i finlandssvenskt och finskt språkbruk stora 
likheter. Bruket av dedär och t(u)ota uppvisar också intressanta likheter med 
partikeln uh(m) i engelska (Schegloff 2010). Både dedär/dehär och t(u)ota kan 
användas i snarast vilken position som helst: i början av episoder, i början av 
turer, i början av nya led i längre turer, vid reparationer, vid överlappande tal och 
vid ordsökning i samkonstruerade turer (Etelämäki & Wide 2012). I exempel (11) 
och (12) inleder dedär respektive tota nya sekvenser. Exempel (11) är från en 
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dialektinspelning där intervjuaren ställer frågor till informanten. Exempel (12) är 
från ett vardagssamtal.  

(11) Friidrott (SLS 2006: 33; Wide 2011: 269)  

01  Int:  *nå jå:h* 
02  Inf:  .hh  
03  Int:  dedä du sa: att  du fri:i:dråtta va: uhm (0,7)  
04         hu lenge höll du på: me de [å  

(12) Mikko (Glögi, Sg 355) 

01  M:  [tota:, mimmonen se poika on, se Mikko, 
                       hurdan är den där pojken, den där Mikko 
((14 rader utelämnade)) 
02  M:  mutta mää en tiä, >tiä minkä näköne, vai,  
            men jag vet inte, vet inte hur han ser ut eller  
03        [mää oon sen kanssa puhunu  --  
            jag har talat med honom 

Både dedär/dehär och t(u)ota förekommer också i partikelkedjor tillsammans 
med andra partiklar och konjunktioner. Exempel (13) visar ett belägg på 
partikelkedjorna att dedär och så att dedär i en dialektinspelning där intervjuaren 
har ställt en fråga om hur informanten och hans familj firar högtider.  

(13) Julen är julen. (SLS 2008: 83; Wide 2011: 286)  

01  Inf:  °att dedär° 
02  (0,5) 
03  Int:  .mm-m 
04  (1,0) 
05  Inf:  ju:len e ju:len 
06  (1,5) 
07  Inf:  de-e (.) kåmmär it man vel så hemst långt ifrå:n 
08          så att dedä 
09  (0,4) 
10  Int: hu fi:rar ni ju:len 

I exemplet står partikelkedjorna med dedär i final position, som är en klart mindre 
frekvent position för diskurspartiklarna dedär/dehär än initial och medial position 
(Wide 2011: 281 ff.). De flesta beläggen på dehär/dedär i final position finns just 
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i partikelkedjor, men också belägg på ensamt dehär/dedär förekommer (se Wide 
2011: 287 ff.). Exempel (14) visar ett belägg på ensamt tota i final position.  

(14) Tiimari (Pesukone.puh, Sg112a1; Etelämäki & Jaakola 2009: 199) 

01  V:  .hh mutta me tultiin nyt Tiimariin tota, 
            men vi är nu vid Tiimari dedär 
02  M:  ai jaa? no mut< menkääs [sinne. 
             jaha, ah men gå dit då 
03  V:                                            [mitä sä teet tänää, 
                                                       vad gör du i dag? 

I exempel (13) och (14) används dedär och tota i situationer där talaren överlåter 
det till mottagaren/mottagarna att avgöra hur samtalet ska fortsätta. I exempel 
(13) låter informanten intervjuaren ta ställning till om julen fortfarande ska 
diskuteras och i exempel (14) som är från ett telefonsamtal låter talare M talare V 
besluta om samtalet ska avslutas eller inte (Etelämäki & Jaakola 2009: 199). Som 
framgår på rad 10 i exempel (13) ställer intervjuaren en specificerande fråga om 
julen efter en 0,4 sekunder lång paus. I exempel (14) uppmanar talare M talare V 
att gå in i butiken Tiimari. Efter det börjar V förhandla om när M och hon ska ses 
nästa gång, vilket är en typisk avslutningsrutin (Etelämäki & Jaakola 2009: 199). 

Demonstrativa pronomen med partikelfunktion tenderar sålunda att användas 
i liknande situationer i finlandssvenska och finska samtal. För att få en klarare 
bild av likheterna och också de skillnader som förekommer jämför Marja 
Etelämäki och jag i en pågående studie bruket av dedär respektive t(u)ota i så 
jämförbara samtal som möjligt på finska respektive svenska (i Finland). Tabell 1 
visar antalet belägg på tota och dedär i fyra vardagliga samtal som vi analyserat i 
Etelämäki & Wide (2012).  
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Tabell 1. Belägg på dedär och tota i två finlandssvenska och två finska vardagssamtal 

 Längd  
(min.) 

Ensam  
partikel 

I partikel- 
kedjor 

Bel. tot. Bel./min. 

Finlandssvenska       

Syffamöte 

(SAM:V2)  

  90 20 27   47 0,52 

Herrmiddag 

(SAM:V1)  

  45 12   9   21 0,47 

Totalt 135 32 36   68 0,50 
      

Finska       

Glögi (Sg 355)    60 32 52   84 1,40 

Viini-ilta (Sg 396)    60 40 16   56 0,93 

Totalt  120 72 68 140 1,17 

 
Som framgår av tabellen är frekvensen för tota (belägg per minut) klart högre i de 
finska samtalen än frekvensen för dedär i de finlandssvenska samtalen. Det bör 
dock beaktas att belägg på dehär som diskurspartikel inte inkluderats i tabellen. 
Räknar man med beläggen på dehär (4 i Syffamöte, 8 i Herrmiddag) blir 
frekvensen för demonstrativa pronomen med partikelfunktion i de 
finlandssvenska samtalen 0,57 respektive 0,64 och 0,59 totalt. I det finska 
materialet är frekvensen för tota 1,4 respektive 0,93 och 1,17 totalt.  

Också i fråga om antalet olika typer av partikelkedjor uppvisar det finska 
materialet en större bredd. Tabell 2 visar samtliga partikelkedjor i det 
finlandssvenska materialet och en del av de partikelkedjor som förekommer i det 
finska materialet.  

Med undantag av partikelkedjan för att dedär förekommer motsvarigheter till 
alla de finlandssvenska partikelkedjorna i de finska samtalen. Flest belägg i båda 
materialen har kombinationer med konjunktionen och; kombinationerna med och 
är dock mer dominerande i de finlandssvenska samtalen. Kombinationerna med 
näst flest belägg är desamma i båda materialen (att dedär (att), så dedär 
respektive että tota, niin tota) men beläggen i det finlandssvenska materialet är få, 
vilket gör det svårt att dra mer långtgående slutsatser utifrån detta. 
  



19 
 

Tabell 2. Förekomster på dedär och tota i partikelkedjor (Etelämäki & Wide 2012) 

tota   
 

Antal belägg  dedär  Antal belägg 

ja tota  
 

12   å dedär (å) 19  

että tota  
 

10   att dedär (att)   4  

niin tota  
 

10   så dedär   4  

niin että tota  
 

  1   så att dedär   2  

mutta tota  
 

  6   men dedär    2  

no tota 
 

  1   nå dedär    2  

  
  för att dedär   1  

ja tota niin ’å dedär så’    3   
  

muuten tota ’förresten dedär’    3   
  

sitte tota  ’sen dedär’    2   
  

niinku tota ’så som dedär’    1   
  

tota noin ni ’dedär så som’    1   
  

ja tota noin   ’och dedär så’    1   
  

ku tota niin  ’när dedär så’ etc.   1   
  

 
För att kunna utesluta påverkan från andra partiklar eller konjunktioner har vi 
inlett vår närmare analys med förekomster av ensamt dedär och tota. Vi har 
vidare avgränsat analysen till belägg i medial position inom satser. En genomgång 
av beläggen har visat att en gemensam funktion för dedär och tota i denna 
position är att rikta uppmärksamheten på något centralt i sammanhanget, till 
exempel i en berättelse. I exempel (15) berättar G om sin farbrors upplevelser vid 
fronten: på julen fick de som var yngre än 20 år gamla varm choklad i stället för 
brännvin. När han introducerar brännvin, som är ett centralt element för poängen i 
berättelsen, använder han dedär medialt i en sats: så då (.) delades de ut (0.6) 
dedär en liten sån här flaska åt varenda en solttu (rad 10–11). 

(15) Julafton på fronten (SAM: Herrmiddag) 

01  G:                        [ja: (.) de kommer ja ihå ((harklar sig)) 
02          (1.2) Ben min farbror han hamna i (.) han (.) han hade just  
03          fyllt arton så han hamna nu riki (0.5) i krigets slutskede  
04          (1.0) på hösten (0.6) sen när de ble jul å dom va där i (1.8)  
05          etu[linjat va heter de (.) riktit vi» 
06               [((någon hostar)) 
07  G:     =[(0.7)    ]långt fram vi [fronten (0.9)                             ] 
08  E:        [e de hett] 
09  L:                                            [de+e gott gott gott ((skrattar)) ] 
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10  G:     så då (.) delades de ut (0.6) dedär en liten sån här flaska  
11           brännvin åt varenda en solttu men han va arton å där va  
12           några andra artonåringar (0.7) dom va för unga så dom fick  
13           ställe choklad 
14           (1.2) 
15  (G):  ((skrattar)) 
16  (M):  *m+hm* 
17  G:     å de+e de att de+e de här (0.6) dubbelmoralen [(0.6)= 
18  ( ):                                                                               [mm 
19  G:     =[nog duga ti krig men inte dricka brännvin 
20  ( ):      [*mm* 
21  L:      *jå*= 
22  G:     =man måste va tjugu för å få brännvin 
23  (1.1) 

Exempel (16) visar ett belägg på tota i en situation där talaren (M) riktar 
uppmärksamheten på en referent för att motivera det hon redogör för: att hennes 
hand verkligen är öm och att det hon säger bör tas på allvar. När hon på rad 11–17 
konstaterar att hon borde ha tagit med sig en idealbinda använder hon partikeln 
tota medialt inom en sats: mun ois tarvinnu ottaa tota toi idealside mu- 
mukkaani ’jag borde ha tagit med dedär den där idealbindan’. 

(16) Öm hand (Glögi, Sg 355) 

01  M:    mun on käteni kippee.= 
               min hand är öm 
02  J:      =noh?, 
03  M:    varmaa jännetupetulehdus,  
               säkert ledbandsinflammation 
04  J:       se on turvoksissaki, 
               och den är svullen också 
05  M:     nii: se on ja tossa on tommonen  möttiki 
                ja och den är och där är en sådan där knöl 
06           viälä kaiken lis[äks,  
               ännu till på köpet 
07  J:                              [haluaksää  
                                       vill du  
08           siihee ny illaks semmose £rannetuen, 
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                ha ett sådant där handledsstöd för den i kväll 
09            [£mulla olis,£ ↑heh heh↑ 
                jag skulle ha  
10  Mik:   [haluaa, >se haluaa [semmosen juu,   

                        vill ha, hon vill ha ett sådant ja 
11  M:                                      [no kum mää  
                                                  nå när jag 
12            [juur sanoi kato 
                precis sade serdu 
13  J:       [(nauha,) 
                band 
14  M:     matkalla että      
                på vägen hit att 
15           [mun ois tarvinnu ottaa  
               jag borde ha tagit med  
16  J:      [ja, noi,         
               och de där 
17  M:    [tota toi idealside 
              den där idealbindan 
18  J:      [missähän se on,  
               var är den riktigt? 
19  M:     mu- mukkaani et[tä mä,  
                me- med mig att den här 
20  J:                                  [↓>katok ku  
                                                serdu för 
21            mää olen semmosen ostanu,<↓= 
                jag har köpt en sådan 
22  M:     =.hh [eilen nimittäin ku  
                         i går nämligen när 
23 J:                [°missähän  se on,° 

                                  var kan den vara 
((7 rader utelämnade)) 
24  M:     [oltii siä pikkujouluissa ja siä  
                vi var på den där lillajulsfesten och där 
25  J:       [se oli kalliski.   
               den var dyr också 
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26  M:     mahkilaiset on nii kauheita kätteleen.  
                Mahkiborna är så ivriga på att skaka hand 
((3 rader utelämnade)) 
27  M:     sisältä saakka sattu kun:,  
                det gjorde ont ända inifrån när  
28  ((en tur utelämnad)) 
29  M:                [joku, 
                           någon  
30            [joku tota puristi, kädestä [...] 

                        när någon klämde, min hand  

Även om kontexterna i exempel (15) och (16) inte är helt jämförbara kan man 
skönja en likhet i hur ensamt dedär och tota i satsmedial position används för att 
rikta uppmärksamheten på något centralt i sammanhanget. Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att demonstrativa pronomen med partikelfunktion utgör en 
kommunikativ resurs i finlandssvenska samtal som saknas i sverigesvenska men 
har en snarlik motsvarighet i finska. Bruket av demonstrativa pronomen med 
partikelfunktion verkar emellertid vara mer frekvent och mångfasetterat i finska 
(jfr tabell 2). Samtidigt kan både den där och den här användas som 
planeringspartiklar i finlandssvenska medan endast tuo har denna funktion i 
finska. Med tanke på att finska och svenska typologiskt skiljer sig åt som språk är 
det även sannolikt att en närmare analys kommer att visa att det finns vissa 
strukturella skillnader i bruket av dedär och tota.  

I följande kapitel riktar jag uppmärksamheten på några mer övergripande 
kommunikativa mönster i finlandssvenska som skiljer sig från motsvarande 
sverigesvenska mönster men uppvisar likheter med kommunikativa mönster i 
finska. 

4 Mer övergripande kommunikativa mönster 
I det nystartade forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska 
språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP) 
jämförs svenskan i Finland och svenskan i Sverige med avseende på interaktion 
och pragmatik. Fokus ligger på institutionella samtal inom service, lärande och 
vård. Programmet, som finansieras av Riksbankens jubileumsfond 2013–2020, är 
ett samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo 
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universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg (se 
<http://www.su.se/svefler/ivip/om-ivip>). I detta kapitel diskuterar jag två 
kommunikativa mönster som vi har analyserat i de första pilotstudierna inom 
programmet: öppningssekvenser i telefonsamtal och tilltal i läkare-patientsamtal 
(Norrby m.fl. 2012; Wide m.fl. 2012). Jag inleder med att diskutera 
öppningssekvenserna men gör det endast kort eftersom en mer detaljerad studie 
presenteras av Jan Lindström i denna volym. Efter det diskuterar jag tilltal i 
läkare-patientsamtal.  

Exempel (17) visar ett typiskt mönster i de inledande turerna i de 
finlandssvenska telefonsamtal vi studerat (Norrby m.fl. 2012). Samtalen ingår i en 
servicekorpus från 1994 som finns arkiverad vid Helsingfors universitet (se J. 
Lindström, denna volym). I samtalet som exempel (17) är hämtat från ringer MB 
upp det finlandssvenska kultur- och informationscentret Luckan. Efter att GF som 
arbetar på Luckan har presenterat sig säger MB de e Maria Blom här hej. Hon 
inleder alltså med att identifiera sig själv och producerar en hälsningsfras sist i 
turen (rad 2).  

(17) Luckan (Servicekorpus, Helsingfors universitet 1994) 

01  GF:  Luckan Gun Finne  
02  MB: de e Maria Blom här hej  
03  GF:  hej hej  
04  MB: hur länge e Luckan öppen  
05  GF: ti klockan aderton 

Exempel (18) visar ett typiskt mönster i de institutionella sverigesvenska 
telefonsamtal vi analyserat (för en presentation av det sverigesvenska materialet, 
se J. Lindström, denna volym). I exemplet presenterar sig VV på rad 2 genom att 
säga Mm: hej Viveka Valander heter ja,. I motsats till MB i exempel (17) 
producerar hon en hälsningsfras innan hon identifierar sig själv. 

(18) Privat telefonsamtal (A. Lindström 1994) 

01  BS:  Be:rit Svantesson¿ 
02  VV:  Mm: hej Viveka Valander heter ja, 
03  BS:  Ja he:j¿ 
04  VV:  Du ja bor på Skattebo? pt= 
05  BS:  =Mm:= 
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Skillnaden mellan exempel (17) och (18) är typisk för hela materialet vi studerat: 
medan man i Sverige oftast producerar en hälsning innan man identifierar sig är 
mönstret det motsatta i Finland. Skillnaden framgår också av tabell 3 som ger en 
översikt av uppringarnas inledningsfraser i de finlandssvenska och de 
sverigesvenska samtalen vi studerat i vår pilotstudie (Norrby m.fl. 2012).  

Tabell 3. Typiska öppningssekvenser i det sverigesvenska och det finlandssvenska 
materialet (Wide m.fl. 2012) 

 Partikel Hälsning Nexus Namn Nexus/Lokativ Hälsning 

    NN  hej        

Finlandssvenskt  jå       NN här                   hej 

mönster nå     de e  NN här hej 

 jo      dehär e         NN  hej 

  

Sverigesvenskt     NN  hej 

mönster ja     hej        jag heter  NN   

 ja hejsan   mitt namn e   NN   

 mm   NN heter jag    

 
Av tabell 3 framgår också att det existentiella formatet det är eller det här är är 
typiskt för de finlandssvenska institutionella samtalen. I de institutionella 
sverigesvenska samtalen presenterar sig talarna genom att säga vad de heter (jag 
heter X, mitt namn är X). Som Jan Lindström visar i sin artikel i denna volym är 
det existentiella formatet (de e, de va) emellertid vanligt i icke-institutionella 
sverigesvenska samtal. Lokativa adverb (här) förekommer däremot inte i det 
sverigesvenska materialet.  

En jämförelse med finska avslöjar att det finlandssvenska mönstret i  
telefonsamtal uppvisar flera likheter med det finska mönster som beskrivs av 
Hakulinen (1993; 1995). Enligt Hakulinen (1995: 178) är det fullständiga 
mönstret för hälsning och identifiering följande i finska telefonsamtal: 

PRT + (HÄLSN .)+(LOKAT. + V) + PRESENT.-NAMN+(LOKAT.)+ HÄLSNING 

Elementen som är markerade med fet stil är enligt Hakulinen (1995: 178) ”mer 
eller mindre väsentliga” medan elementen inom parentes är optionella. Hakulinen 
illustrerar mönstret med bland annat följande exempel: 
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(19) a No tää-llä/tässä on Mikko hei. ’Nå här är Mikko hej’  
b *Mikko on täällä/tässä hei. ’Mikko är här hej’  
c Mikko tässä/täällä hei. ’Mikko här hej’ 
d *Minä olen Mikko hei. ’Jag är Mikko hej’ 

Gemensamt för det finlandssvenska mönstret i tabell 3 och mönstret som 
Hakulinen (1993; 1995) presenterar är sålunda bruket av lokativa adverb och den 
typiska placeringen av hälsningen i slutet av turen. Därtill används liknande 
partiklar i början av turerna, till exempel nå respektive no. 

De skillnader i öppningssekvenser som förekommer mellan finlandssvenska 
och sverigesvenska telefonsamtal verkar sålunda kunna förklaras med att de 
finlandssvenska öppningssekvenserna följer ett finländskt mönster. I 
öppningssekvenserna i finlandssvenska, sverigesvenska och finska telefonsamtal 
förekommer emellertid också variation. Jan Lindström redogör närmare för 
variationen i sin artikel i denna volym.  

Det andra exemplet på skillnader i kommunikativa mönster mellan 
sverigesvenska och finlandssvenska samtal som jag vill lyfta fram här gäller 
tilltal. Inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska 
språk studerar vi för tillfället tilltalsmönster i två tillgängliga och jämförbara 
korpusar med läkare-patientsamtal: Interaktion i en institutionell kontext (INK) 
med samtal från Finland (Lindholm 2003) och Läkare- och patientsamtal (LOP) 
med samtal från Sverige (Melander-Marttala 1995). Den första genomgången har 
visat att direkt tilltal generellt är mer frekvent i de sverigesvenska samtalen och 
att ni-tilltal endast förekommer i vissa av de finlandssvenska samtalen. Tabell 4 
visar en översikt av tilltalsfrekvensen i de olika samtalen. 

Som framgår av tabell 4 är tilltalsfrekvensen i nio av de finlandssvenska 
samtalen lägre (0,25–0,99 per 100 ord) än i samtalet med den lägsta 
tilltalsfrekvensen (1,13) i det sverigesvenska materialet. Samtidigt är 
tilltalsfrekvensen i fem av de sverigesvenska samtalen högre (2,77–3,01) än i det 
finlandssvenska samtalet med den högsta frekvensen (2,58). De lägsta 
tilltalsfrekvenserna i hela materialet finns i tre av de finlandssvenska samtalen 
med ni-tilltal. Genomsnittet för tilltalsfrekvensen i hela det sverigesvenska 
materialet är 2,08 och i hela det finlandssvenska materialet 1,24. 
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Tabell 4. Tilltal i sverigesvenska och finlandssvenska läkare-patientsamtal (Wide m.fl. 
2012) 

Sverigesvenska (LOP)  Finlandssvenska (INK)  Finlandssvenska (INK)  

Konsultation: 
du,  

relativ frekvens: 
Konsultation: 

du,  

relativ frekvens: 
Konsultation: 

ni,  

relativ frekvens: 

 9 1,13 14 0,78  7 0,25 

 4 1,33  2 0,89  8 0,29 

12 1,35 17 0,92  5 0,74 

 7 1,36 13 0,97  6 0,99 

 8 1,52  4 0,98 19 2,36 

10 1,70  9 1,20   

13 1,82 18 1,21   

 6 2,14 11 1,32   

 3 2,16  1 1,47   

 5 2,17 10 1,53   

15 2,77 15 1,67   

 2 2,88 12 1,74   

 1 2,95 16 1,76   

11 2,95  3 1,88   

14 3,01 20 2,58   

    Hela INK  

Median: 2,14  1,32 1,21 0,74 

Genomsnitt: 2,08  1,39 1,24 0,93 

 
Den kvantitativa översikten antyder att det finns vissa klara skillnader i hur 
interpersonella relationer uttrycks i institutionella samtal i Sverige och Finland. 
Exempel (20) visar ett utdrag ur ett av de sverigesvenska samtalen med hög 
tilltalsfrekvens. Utdraget är från slutfasen i samtalet. 

(20) Sverigesvenskt samtal med hög tilltalsfrevkens (LOP 15) 

01  L:  Annars kan vi sätta upp dej på ett besök 
02       men då e risken den att de= 
03  P:   =Fast de e lite dumt= 
04  L:   =Ja ja tycker också [de e bättre= 
05  P:                                   [mm 
06  L:   =att du kommer när du har mycke besvär 
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07  P:   mm  
08  L:   Men då skriver vi så Louise å så,    
09  P:   mm+m  
10  L:   ses vi då  
11  P:   Ja  
12  L:   Då hörs vi på telefon 
13  P:   mm 

I samtalet, som är från ett nybesök (Melander-Marttala 1995: 36), använder 
läkaren direkt tilltal med du flera gånger, också i fall där det inte är nödvändigt att 
tilltala patienten. Inte heller bruket av patientens namn på rad 8 är nödvändigt 
men kan bidra till att minska den sociala distansen mellan läkaren och patienten. 
Bruket av vi på rad 1, 8, 10 och 12 gör därtill patienten delaktig i aktiviteterna 
som diskuteras. 

Exempel (21) från det finlandssvenska samtalet med den lägsta 
tilltalsfrekvensen i hela materialet visar en radikalt annorlunda strategi för att 
uttrycka interpersonella relationer. Också detta utdrag är från slutfasen i samtalet. 

(21) Finlandssvenskt samtal med låg tilltalsfrekvens (INK 8) 

01  L 2:  ºmen attº eh de+e ju viktit i alla fall 
02           att att att att de bli- sker en viss  
03           uppföljning å då tycker ja de+e bra 
04           som de ha kommi fram ºatt att attº  
05           de finns en en en läkarkontakt? 
06           å [(-) (nu) å den här föreningskontakten? 
07  P  8:     [mm 
08  L 2:   å [också arbets]kamraters 
09  P 8:      [mm             ] 
10  L 2:   [kontakt] som gör att man nu kommer .hh  
11  P 8:    [mm     ]   
12  L 2:   kan kan fundera tisammans på di här beºsvären  
13           å de+e de+e ju (-) nogº 
14           (0.5) 

I exemplet sammanfattar läkaren patientens situation utan att tilltala henne direkt 
en enda gång. I stället använder han diverse opersonliga konstruktioner, till 
exempel: de bli- sker en viss uppföljning (rad 2–3), de finns en en en läkarkontakt 
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(rad 5), man kan fundera tisammans på di här besvären (rad 12). Exemplet 
illustrerar hur man kan visa respekt för patientens personliga integritet genom att 
inte komma för nära patienten med direkt tilltal. Ett liknande mönster för att visa 
respekt förekommer också i finska (Yli-Vakkuri 2005). Exempel (22) som jag 
hämtat från Sorjonen, Peräkylä och Eskola (2001) visar ett fall där en 
finskspråkig läkare undviker att tilltala patienten direkt.  

(22) Läkare-patientsamtal på finska (12A2; Sorjonen m.fl. 2001: 45) 

01  L:  hhh No,h (.) mitäs murheita.hh 
                         Nå vilka problem 

02  P:  Ku  mul on tota nin nin (0.7) oli kuumetta viim- >tai 
           När jag har PRT PRT PRT hade feber sen- eller 
((3 rader utelämnade)) 
03  L:  Onks [Ø:lla] ollu koskaan an:giinaa. 
           Har [Ø] haft någonsin angina  

I exemplet ställer läkaren två frågor till patienten utan att använda direkt tilltal: 
No,h (.) mitäs murheita ’vilka problem’ (rad 1) och Onks [Ø:lla]  ollu koskaan 
an:giinaa ’Har [Ø] haft någonsin angina?’ (rad 3). Precis som i de 
finlandssvenska samtalen förekommer också ni-tilltal vid sidan av du-tilltal i 
finska läkare-patientsamtal. Exempel (23), hämtat från Sorjonen, Peräkylä och 
Eskola (2001), visar ett belägg på detta. 

(23) Läkare-patientsamtal på finska (25B1:11; Sorjonen m.fl. 2001: 115) 

01  L:  ottateste te mitään särkylääkettä siihe. 
           tar ni ni någon värkmedicin mot det 
02  P:  no sitä mitä mulla on sitä hyvää  
           nå den som jag har den där bra  
03       särkylääk[että just.] 
           värkmedicinen just 
04  L:                 [ni, joo:. ] 

Också i fråga om tilltalsmönster i läkare-patientsamtal kan man sålunda finna 
likheter mellan finlandssvenska och finska samtal: genom att använda ni-tilltal 
eller undvika direkt tilltal helt och hållet väljer vissa läkare (eller läkare i vissa 
situationer) att upprätthålla en viss distans och på detta sätt visa respekt för 
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patientens integritet. Detta är emellertid inte alltid fallet: direkt tilltal och/eller du-
tilltal förekommer också i många finlandssvenska och finska läkare-patientsamtal. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tilltalsmönstren i läkare-
patientsamtal pekar på interaktionella och pragmatiska likheter i finlandssvenska 
och finska samtal. Även här kan sålunda skillnader mellan finlandssvenska och 
sverigesvenska samtal relateras till språkkontakt och en gemensam finländsk 
språkgemenskap. 

5 Slutord 

 I denna artikel har jag lyft fram tre fall där kommunikativa mönster i 
finlandssvenska samtal uppvisar å ena sidan skillnader jämfört med 
sverigesvenskt språkbruk och å andra sidan likheter jämfört med finskt språkbruk. 
Fallen visar hur kontakten mellan svenska och finska – och det gemensamma 
kulturella sammanhanget – påverkar de kommunikativa mönstren i 
finlandssvenska. I artikeln har jag fokuserat på de tydligaste skillnaderna mellan 
finlandssvenskt och sverigesvenskt språkbruk samt visat på motsvarigheter till de 
finlandssvenska mönstren i finska. Som Jan Lindströms närmare studie av 
öppningssekvenser i telefonsamtal i denna volym visar förekommer emellertid 
variation också inom finlandsvenska och sverigesvenska (och finska) samtal. 
Detaljerade studier av enskilda fenomen i finlandssvenska och sverigesvenska 
samtal samt jämförelser med finska samtal behövs därför för att vi bättre ska 
förstå det komplexa och fascinerande sambandet mellan interaktion och 
språkkontakt.  
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Akademisk expertis på två språk – utveckling av 
språkkunskaper inom tvåspråkig 
kandidatexamen 

Ullamaija Fiilin, Jaana Jokinen & Johanna 
Vaattovaara 

1 Inledning  
Helsingfors universitet inledde hösten 2010 ett projekt som erbjuder möjligheten 
att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen. Av 180 studiepoäng avläggs minst 60 
studiepoäng på svenska, resten på finska. Cirka 50 studenter har påbörjat 
studierna i det tvåspråkiga programmet i juridiska fakultetens enhet i Vasa och vid 
institutionen för ekonomi vid agro-forstvetenskapliga fakulteten.  Det är dock 
svårt att veta hur många som kommer att fullfölja studierna då studenterna har 
möjlighet att hoppa av när som helst om de vill. Studenternas språkkunskaper och 
språkliga bakgrund varierar. De flesta har läst lärokurs B1 i svenska, men en del 
även A1, några har använt svenska utanför skolan, andra har bara 
skolkunskaperna att ty sig till. Språkcentrum ger språkundervisning och språkstöd 
till studenterna samt ansvarar för ett forskningsprojekt. 

1.1 Språkcentrums forskningsprojekt 

Syftet är att longitudinellt undersöka hur studenterna utvecklas språkligt under tre 
år och att samla erfarenheter av studier på två språk speciellt i språkligt 
hänseende. Forskningsprojektet består av tre delprojekt varav ett fokuserar på 
utvecklingen av de muntliga, ett på de skriftliga språkkunskaperna. I det tredje 
hoppas vi bland annat få reda på hur studentens profil som språkinlärare 
korrelerar med inlärningsresultaten. 

I denna artikel koncentrerar vi oss på den skriftliga språkutvecklingen med 
hjälp av en utvärderingsundersökning. Vi redogör kort för metoden samt 
presenterar några iakttagelser i ljuset av utvärderingsresultaten.  
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1.2 Skriftlig färdighet – forskningsmetod 

I det verkliga livet läses våra texter knappast av språkexperter med en rödpenna i 
handen, men faktum är att våra kommunikations- och textkunskaper ständigt 
utsätts för kritisk granskning i arbetslivssituationer. ”Utvärderarna” är då våra 
samarbetspartners som sällan är experter på språktestning. Metoden för 
undersökningen av skrivkunskaperna planerades uttryckligen med tanke på detta. 
Vi var intresserade av en vanlig språkbrukares åsikt om texter som studenterna i 
det tvåspråkiga programmet skrivit. 

Utvecklingen av studenternas förmåga i skrift undersöktes med hjälp av en 
anonym utvärdering som gjordes av svensklärare och svenskspråkiga 
universitetsstuderande med olika huvudämnen vid Helsingfors universitet.  
Utvärderarna ombads att bedöma 4–8 texter, och den enda information om 
texterna som gavs var att de var skrivna av finska universitetsstuderande. 

Syftet med denna metod är att göra textanalysen mångstämmigare och att få 
forskningsbaserad kunskap om amatörutvärdering versus professionell 
utvärdering. Amatörutvärdering får också stöd från den så kallade ekologiska 
språkundervisningsteorin (Kramsch 2002; Van Lier 2004) och den kan spela en 
viss roll i arbetslivet (se McNamara 2011). Huvudtanken i den ekologiska teorin 
är att språkbruket i första hand ses som en sociokulturell verksamhet och språket 
som ett semiotiskt system snarare än en struktur. Enligt det ekologiska synsättet är 
det inte självklart vilka språkfel som har betydelse för hur övertygande en vanlig 
språkbrukare anser en text vara. 

Ett ytterligare argument för amatörutvärdering är att till och med mycket 
tränade språktestares bedömningar av samma texter kan gå isär (Virkkunen & 
Toepfer 2008), vilket också visade sig vara fallet i den föreliggande 
undersökningen. 

För vår utvärderingsundersökning bad vi Språkcentrums svensklärare och de 
svenskspråkiga studerandena att utvärdera samma åtta texter. För att inte belasta 
studentbedömarna alltför mycket lästes testerna av två grupper (10 + 15 
studenter) à fyra texter. Studenterna bedömde texterna under lektionen och 
använde cirka 10 min per text.1 Lärarna (12) åtog sig att läsa alla åtta texter. De 
utvärderade dem individuellt och fick själva bestämma hur mycket tid de ville 
anslå till uppgiften.  

                                                           
1 Ett stort tack till Åsa Mickwitz och Hanna Vänskä, vars studenter fick utvärdera texterna på kursen i 
modersmål (10) och kursen i det andra inhemska språket (15). 
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Skribenterna var två juridikstuderande och två ekonomiestuderande, som 
skrev två texter var.  Ekonomiestuderandenas texter är från första och andra 
terminen, juris studerandenas från första och fjärde terminen. Texterna består av 
utdrag ur inlärningsdagböcker, planer för seminariearbeten och kursuppgifter på 
språkkursen. Varje textprov omfattar ca 200 ord från textens början. 

Bedömarna ombads 1) att ge en global utvärdering av texterna genom att 
markera med grönt/gult ställen som enligt deras åsikt tyder på mycket 
övertygande/svaga kunskaper i svenska, 2) att betygsätta texterna, 3) att utvärdera 
texternas kvalitet med hjälp av Likerts skalor. Möjlighet till egna kommentarer 
gavs också. Varje skribents två texter utvärderades av en och samma bedömare. 
Markeringarna överfördes till blanketter i elektronisk form och analyserades 
kvalitativt och kvantitativt. 

2 Utvärdering av studenttexterna 
Studenternas kunskaper i svenska förväntas ligga på nivå B1 efter kursen i 
muntlig och skriftlig färdighet som ingår i alla högskoleexamina. Målet är att  
kunskapsnivån ska höjas till C1 under de tvåspråkiga kandidatstudiernas gång. 
Texterna som utgör materialet för denna utvärderingsundersökning är skrivna för 
två syften, som kursarbete i substansstudierna och som övning i svenska. Kravet 
att skriva en kursuppgift i sitt substansämne på svenska är inte så lätt, det gäller 
att bearbeta ny kunskap med rätt fackterminologi samtidigt som 
språkkunskaperna inte helt räcker till i början. Det gäller alltså att balansera 
mellan innehåll och form. 

2.1 Lärare och studenter som utvärderare 

Svensklärarna och de svenskspråkiga (icke-lingvist)studerandena har givetvis helt 
olika förutsättningar att utvärdera studenttexter. Studerandena kan bygga 
bedömningen på sin språkförmåga, men de kan också fästa uppmärksamhet vid 
sådant som de själva har lärt sig om akademiskt skrivande. Lärarna har explicit 
kunskap om språket och bedömer antagligen lite mer pedagogiskt, de vet ju vad 
som brukar vara möjligt att kunna och vilka svårigheter studenterna har. Men 
lärarbedömarna är inte en helt homogen grupp, vilket kom fram i betygsättningen. 
Bland dem finns många med lång och mångsidig erfarenhet medan andra har 
mindre erfarenhet, en del har finska som modersmål, en del svenska som första- 
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eller andraspråk.  Dessutom påverkas lärarnas bedömningar av deras språksyn, 
tolkning av bedömningskriterierna och olika, ofta omedvetna styrfaktorer. Detta 
framgår bland annat av Virkkunens och Toepfers studie (2008). 

I vår undersökning varierade lärar- och studentutvärderarnas markeringar – 
svagheter med gult, övertygande drag med grönt – mycket, men anmärkningsvärt 
är att studentutvärderarnas betygsättning går i linje med lärarbedömarnas. En del 
av utvärderarna använde den gula och gröna överstrykningspennan ofta och 
markerade stora helheter, en del var sparsammare eller valde att pricka exaktare 
de drag de uppskattade eller som störde dem. Meningen var inte att markera allt 
som avvek från målspråket, utan ge en personlig bedömning av texterna.  
Uppgifterna som presenteras i den här artikeln är med andra ord summariska och 
ska bara ses som tendenser. 

De åtta texter som utvärderades av svenskspråkiga studenter och 
Språkcentrums svensklärare bedömdes i flera avseenden relativt likriktat av båda 
grupperna. Lärarna har markerat i genomsnitt 49 och studenterna 46 ställen per 
text som stör kommunikationen. När det gäller att ge positiv återkoppling har 
lärarna noterat i genomsnitt 21,3 bra ställen per text medan studenterna bara hittat 
ca 10,5 sådana per text. Av lärarnas markeringar består 39 % av större helheter, 
oftast hela meningar eller stora delar av texten. Här är det en tydlig skillnad 
mellan lärare och studenter, för studenternas positiva utvärderingar utgörs till 
cirka 61 % av hela meningar. Studenterna hade med andra ord lättare att peka på 
drag som försvårade kommunikationen medan det som fungerade bra inte 
specificerades närmare eller inte väckte uppmärksamhet i lika hög grad. Denna 
skillnad är mycket naturlig med tanke på att studenterna helt saknar 
utvärderingsutbildning och -erfarenhet och betraktar texterna genom en implicit 
syn på språket. 

2.2 Språkutvecklig i ljuset av betygsättningen  

Lärarna betygsatte texterna enligt CEFR-skalan A2.2–C2.1 och studenterna enligt 
skolvitsorden 4–10. För att kunna jämföra lärarnas och studenternas betyg 
omvandlades CEFR-betygen till siffror, 4 p.–12 p. enligt en omvandlingstabell, se 
tabell 1. De anonyma texterna försågs med de fiktiva namnen Julia och Juha 
(juridikstuderande) samt Tuija och Teemu (ekonomiestuderande). 

När det gäller betygsättningen var grupperna rätt så eniga om rangordningen 
mellan texterna, bara i ordningen mellan Tuijas och Teemus båda texter gick 
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åsikterna isär. Svensklärarnas betygsättning korrelerade entydigt med antalet 
positiva och negativa drag i texterna och speciellt klart var sambandet i de högsta 
och de lägsta betygen. Studenternas betygsättning återspeglade däremot inte 
systematiskt de markerade positiva och negativa dragen utom i fråga om det 
högsta betyget 8,6 (Juha, termin 4), se tabell 1. Men å andra sidan fick Juha 
(termin 1) nästan lika många felmarkeringar i sin första text som bedömdes med 
skolbetyg 6,6. De markerade positiva dragen var däremot flera i texten som 
skrivits under termin 4. Lärarnas utvärderingsprinciper är förväntade med tanke 
på deras utbildning och utvärderingserfarenhet. 

Tabell 1. Lärar- och studentutvärderarnas betyg per text, CEFR/skolvitsord (medeltal) 

Skribent / text *Betyg / Lärare (12) Betyg / Studenter 
(10/15) 

Juha / termin 1 

Juha / termin 4 

 B1.1 (5,6 p*) 

 B2.2 (8,7 p) 

6,6 

8,6 

Julia / termin 1 

Julia / termin 4 

 B1.1 (5,6 p) 

 B2.2 (8 p) 

6,1 

8,2 

Tuija / termin 1 

Tuija / termin 2 

 B2.1 (7,4 p) 

 B1.2 (6,5 p) 

7,0 

7,4 

Teemu / termin 1 

Teemu / termin 2 

 B1.1 (5 p) 

 B1.2 (6,1 p) 

6,1 

7,5 
* medeltal av givna CEFR-betyg (A.1.1 = 1 p, A.1.2 = 2 p, A.2.1 = 3 p, A2.2 = 4 p osv.) 

Anmärkningsvärt är att studenterna rangordnade texterna helt i enlighet med hur 
länge skribenterna hade hunnit studera på universitetet. Detta tyder på att texterna 
vittnade om en utveckling av språkkunskaperna enligt studenternas bedömning. 
Alla fyra informanters första text skrevs under första terminen, den andra 
antingen under följande termin eller under den fjärde terminen. De största 
framstegen kan naturligt nog ses från första till fjärde terminen, men 
studentbedömarna har noterat en viss utveckling även från första till andra 
terminen. 

Lärarna bedömde ekonomiestuderande Tuijas två texter i motsatt ordning än 
den förväntade. (Se tabell 1.) Den första texten fick bättre betyg (7,4 p.) än den 
senare (6,5 p.) och den bedömdes som tredje bäst av alla åtta texter.  Studenterna 
bedömde däremot Tuijas första text med betyg 7 och andra text med betyg 7,4. 

I ljuset av båda gruppernas betygsättning verkar Juhas skriftliga kunskaper i 
svenska ha utvecklats mest: enligt lärarnas betyg från B1.1 (5,6 p.) första 
terminen till B2.2 (8,7 p.) fjärde terminen och enligt studenternas från betyg till 
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6,6 till betyg 8,6. Studenternas utvärdering ger vid handen att också 
ekonomistuderande Teemu gjort stora framsteg, speciellt med tanke på att 
texterna skrivits under första respektive andra terminen: från betyg 6,1 (termin 1) 
till betyg 7,5 (termin 2).  Lärarnas bedömning tyder på att språket i Teemus texter 
var mindre övertygande men att utvecklingen gick i samma riktning (från 5 poäng 
termin 1 till 6,1 poäng termin 2). 

När undersökningen gjordes var den längsta observationstiden två läsår (Juha, 
Julia). På basis av utvärderingarna har bådas skriftliga förmåga utvecklats från 
B1.1 till B2.2 under de tvåspråkiga studierna, vilket kan ses som ett gott resultat. 

3 Språkliga drag som minskar textens 
trovärdighet  

3.1 Ordförråd 

Utvärderarna ombads att ge en global bedömning av texterna och att markera 
starka och svaga drag i dem. Det var ibland svårt att tolka och klassificera 
markeringarna entydigt eftersom samma markering kunde passa in i olika 
kategorier, speciellt när den gällde en hel mening eller stora delar av den. I sådana 
fall kunde ett fenomen analyseras i olika kategorier. De drag som störde 
kommunikationen mest kom enligt utvärderingarna i följande ordning: brister i 
substantivfras, ordförråd, verb, ordföljd och prepositioner. Därtill markerade 
studenterna hela meningar som svagheter mycket oftare än lärarna. I följande 
avsnitt granskas närmare bedömningen av substantivfraser och ordförråd, som är 
de två viktigaste källorna till störningar i kommunikationen.  

Tabell 2. De vanligaste felkategorierna, antal per text (medeltal) 

 Studentbedömare Lärarbedömare 

Substantivfras  

Ordförråd  

Verb  

Ordföljd  

Preposition  

15,3 

12,0 

2,8 

3,7 

3,6 

11,2 

10,0  

4,0 

3,1 

2,8 

 

Ordförrådet spelar en väsentlig roll för textens begriplighet och är den del av 
språket som studenter ofta uppfattar som viktigast i inlärning av främmande 
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språk. Den fackspråkliga terminologin är till största delen helt ny för studenterna. 
I synnerhet juridikstuderande skapar sig tidigt en uppfattning om det korrekta 
juridiska språkbruket och kan ibland kanske överanvända eller missuppfatta vissa 
drag. (Se Bergström 2012.) 

Också utvärderarna fäste mycket uppmärksamhet vid ordförrådet. 
Studenterna markerade lexikala brister en aning oftare än lärarna, 12 respektive 
10 markeringar per text (se tabell 2). Att antalet felmarkeringar är högt är naturligt 
eftersom lexikonet är en stor, öppen kategori som inbegriper alla ordklasser. 
Lexikonet är också den språkliga nivå som språkbrukarna lättast fäster 
uppmärksamhet vid (se t.ex. Preston 1996). 

60 % av markeringarna som gällde brister i ordvalet bestod av samma ord i 
båda gruppernas utvärderingar. Bland ord som bara studenterna reagerade på 
fanns en del juridiska termer som faktiskt hade använts helt korrekt av 
skribenterna, till exempel proposition, avtalsinstrument, prekontraktuell, 
vetskap=kunskap. Alla lärare i sin tur var inte förtrogna med produktion av 
ekologiska ägg och ogillade gängse termer såsom frihönsägg, hönsplats, etiska 
ägg.  

Som nummer ett bland de 10 mest störande orden (se tabell 3) står verbet 
mena när det används i betydelsen innebära, betyda.  

Tabell 3. Gula markeringar i ordförrådet – tio i topp  

Studentbedömare Lärarbedömare 

mena pro betyda, innebära 

vetskap pro kunskap (korrekt i kontexten) 

tunnusmerkistö pro finska 

finna ut pro engelsk transfer 

ännu pro (inte) längre 

Det har mycket i samband med pro  

… att göra med / ett samband med  

visa pro synas 

jättekrävände pro vardagligt 

avslutande pro ett avgörande 

(som det) användas pro görs 

mena pro betyda, innebära 

nöja pro nöjda 

lämna av pro sluta 

har mindrats pro minskat 

visa pro synas 

producerare pro producent 

helt (historia) pro helt och hållet  

handels hyllan pro handelns hylla, butikshyllan 

tunnusmerkistö pro finska 

(som det) användas pro görs 

 

 
Ordet mena förekommer i hela materialet bara 3 gånger men har tilldragit sig 
sammanlagt 32 markeringar av student- och lärarbedömarna. Verbet mena hör till 
svensklektionernas klassiker: dubbel transfer från finskans meinata och 
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engelskans mean, som båda kan ha levande och icke-levande subjekt, medan det 
svenska mena bara kan kombineras med levande subjekt. Studenterna har likaså 
ogillat engelsk transfer, finna ut = komma på och finska, tunnusmerkistö. 

För övrigt intar verben en central plats i båda gruppernas utvärderingar: cirka 
40 % av bristerna i ordförrådet gäller verb. Det är fråga om modala verb såsom 
tänker = tycker, det ser ut alltså att… = verkar, … måste man inte betala = 
behöver och en osäkerhet i verb med aktiva, passiva och mediala funktioner: 
förbättrar = -as, har mindrats = minskat, visa = synas, känns = man känner, 
bildas = uppstå, utgöra. 

Studenterna reagerade mer än lärarna på talspråkliga drag, som de kanske 
själva fått lära sig att undvika i akademiska sammanhang: jättekrävande, så 
därmed…, sak, inte så bra, dom, några människor. 

3.2 Substantivfrasens form och species 

Substantivfrasens morfologi är ovanligt komplex i svenskan och det tar lång tid 
att tillägna sig den.  I det undersökta materialet är det just substantivfrasens 
böjning och val av rätt species som gett anledning till flest markeringar. 
Studenterna har använt gul överstrykningspenna i genomsnitt 15,3 och lärarna 
11,2 gånger per text (tabell 4).  

Tabell 4. Substantivfrasens form och species, gula markeringar per text (medeltal) 

 Studentbedömare Lärarbedömare 

Substantivfras 

Substantivfrasens form 

Species 

15,3 

7,1 

8,4 

11,2 

7 

4,2 

 
Båda bedömargrupperna reagerade med få undantag på samma felböjda 
substantivfraser. Däremot fann studenterna betydligt oftare brister i speciesbruket 
än lärarna. I nästa avsnitt diskuteras några skillnader i utvärderingen av 
substantivfrasen. 

3.2.1 Substantivfrasens form 

Av substantivfraserna har bestämda fraser fått mest markeringar av båda 
grupperna. De har en komplicerad morfologi med stor redundans. Bestämdheten 



41 
 

markeras tre gånger: med framförställd och efterställd artikel samt adjektivets a-
form, därtill kongruerar frasen i genus och numerus. Nästan alla förekomster i 
materialet är försedda med attribut och saknar oftast slutartikel av typ den så 
kallade normala handel, men också andra kombinationer förekommer. 

Fel i fraser med ägarbestämning som attribut har inte markerats mer än ett 
par gånger. Däremot har båda bedömargrupperna noterat brister i substantivfraser 
som står som huvudord till nödvändiga relativsatser. 

I några obestämda fraser saknar studentbedömarna artiklar, till exempel i (en) 
viss situation, (ett) så bra sätt, ännu (ett) djupgående tema, medan lärarna inte har 
notererat dessa.  

3.2.2 Species 

Markeringen av bestämdhet har en väsentlig funktion för begripligheten. För att 
budskapet ska nå mottagaren på avsett sätt är valet av rätt species viktigare än till 
exempel rätt genus. Man brukar säga att species är svårt för finnar då finskan 
saknar artiklar och därmed ett genomskinligt grammatiskt sätt att uttrycka species 
funktioner. Det är säkert en viktig förklaring, men någon roll spelar också 
traditionen att undervisa i svenska och andra främmande språk. Läromedlen och 
därigenom undervisningen tar inte upp species tillräckligt mycket och på bästa 
möjliga sätt. Många lärare anser att det inte går att lära ut speciesbruket och ger 
kanske upp.  Ändå är två av de viktigaste funktionerna inte svåra att lära sig: 
bestämd substantivfras (ofta subjekt) i fundamentet och obestämd substantivfras 
(ofta objekt) i slutfältet efter verbet. 

Också Mauranen (2010: 12) nämner bristerna i artikelbruket som en av de 
vanligaste avvikelserna från standardengelskan hos universitetsstuderande som 
använder engelska som lingua franca. Alla hennes informanter är inte 
finskspråkiga, men i undersökningen finns också andra studenter som talar ett 
icke-artikelspråk. 

Vår utvärderinsundersökning visar att fel species faktiskt är något som stör 
kommunikationen och minskar textens läsbarhet speciellt för en 
modersmålstalare. Lärarnas och de svenskspråkiga studenternas bedömning av 
speciesbruket skiljde sig nämligen åt betydligt.  Studenterna markerade 8,4 och 
lärarna 4,2 gånger per text ställen som innehöll fel species. Bland studenternas 
markeringar fanns 37 och lärarnas 21 olika substantivfraser varav 20 var 
gemensamma. 
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Mest samstämmiga var bedömningarna om fraser som krävde symmetrisk 
morfologi, till exempel Läkarna, läkemedelsindustri, hälsovårdsmyndighet […]. 
Också i fråga om substantivfraser med icke-specifik referent fäste grupperna 
uppmärksamhet vid speciesbruket i samma fraser till exempel som rättskällorna, 
Före det trodde jag att det finns ingen skillden mellan juristen och advokaten. 
Men endast studentbedömarna ogillade speciesvalet i Jorden blir blöt efter regnet 
är ett faktum. 

Bestämt pro obestämt species samlade nästan identiska observationer från 
grupperna. Alla förekomster utom en bestod av obligatoriskt obestämt species i 
objektsposition efter presentationsverb och dylika. Av lärarnas alla 
speciesmarkeringar hör 67 % och studenternas 39 % till denna kategori. Som 
exempel kan nämnas följande: […] i framtiden finns det i stället 
smågruppshönshusen och hönshusen som […], och ibland finns det ännu inte 
vanliga äggen., Allt juridiskt material bildar tillsammans nätverken. 

Den största skillnaden mellan bedömarna gäller substantivfraser utan artikel 
som störde studenterna mera än lärarna (ca 85 % av markeringarna). I denna 
kategori fanns 18 olika belägg av vilka bara fyra markerades av lärarna. Lärarna 
verkar inte ha ansett att speciesproblemen försämrade texternas kvalitet, men å 
andra sidan är de faktiskt vana att förstå inlärarsvenska. Bland de nakna 
substantivfraserna fanns bara två som borde ha haft obestämd artikel. Det var 
fråga om något svårare fall, nämligen verbalsubstantiv som skribenterna inte hade 
identifierat som räknebara. De övriga beläggen utgörs av substantivfraser med 
specifik referent som kan identifieras unikt i kontexten och ska således stå i 
bestämd form. Följande fyra fall är de enda som markerades av båda grupperna: 

Popularitet för etiska producerat ägg börjar visa på handels hyllan. / En 
viktig sak i lektionen var också förberedande arbete. / Det är alltid viktigt 
att observera tiddimension: när var lagen stiftat? / Vi gick igenom flera 
nyheter på föreläsning […]. 

Studenterna markerade ytterligare 14 ställen som lärarna inte noterat:  

De mest framfusiga mål var detta fallet när advokat hade förskingrat tio 
miljoner från hans klientmedel. / Korrekt svar finnas i rättskällor. / Sådana 
produkter och tjänster därifrån man inte betalar skatter hör inte till 
bruttonationalprodukt. / Jag vill ta reda på om det ens är möjligt att 
kriminalisera tiggeri. 



43 
 

Ny v ist (2012: 248) har undersökt i vilken ordning grundskoleelever tillägnar sig 
substantivfrasens böjning och speciesmarkering.  Resultaten visar att lättast är 
nakna substantiv och svårast obestämd form singularis. Förklaringen kan vara att 
finnar som är vana vid ändelser först lär sig artikellösa ord, därnäst ord med suffix 
och sist ord med fristående artikel. 

I exemplen ovan har skribenterna knappast övervägt mellan naken form och 
obestämd artikel. I materialet finns inga belägg på obestämd artikel + substantiv i 
stället för bestämd fras. Det är svårt att tro att syftet skulle ha varit att välja 
obestämt species. I stället har den nakna formen, som är lättast att använda, 
möjligtvis fungerat som något slags neutralt alternativ till bestämt species. I 
juridiskt språkbruk är det vanligt att använda nakna substantiv i kontexter där man 
normalt skulle ha artiklar (se t.ex. Myndigheternas skrivregler). Det kan också 
vara en källa till övergeneraliseringen av nakna former. Några av substantiven har 
kanske tolkats som icke-räknebara, abstrakta ord som ofta används i naken form 
men som nog böjs i bestämd form. 

4 Språkliga drag som ökar textens trovärdighet  
De drag som bedömarna markerat med grönt, det vill säga som de ansett 
vara ”mycket övertygande”, visar inte samma slags koncentration kring vissa 
företeelser som de drag som försämrat resultatet. Oftast har båda 
bedömargrupperna gett hela eller nästan hela meningen grön markering, vilket 
torde tyda på att helhetsintrycket varit viktigare än något enskilt ord eller uttryck. 
Detta gäller i synnerhet studentbedömarna: av deras positiva markeringar består 
cirka 61 % av hela meningar; motsvarande procenttal för lärarnas del är cirka 39. 
Samma tendens visar också de gula markeringarna, studentbedömarna markerar 
hela meningar 3,4 gånger och lärarna bara 0,5 gånger per text, men det totala 
antalet är lågt jämfört med de gröna markeringarna. En av lärarna har dock 
uppskattat en text (Juha, termin 4) så mycket att hela texten fått grön markering. 

I många fall har ett enskilt ord eller uttryck bara fått ett par markeringar. I 
detta avseende har studenterna inte använt grönpennan lika flitigt som lärarna, 
som oftare fäst uppmärksamhet vid detaljer. I fråga om ordvalet har studenterna 
cirka 50 % färre gröna markeringar än lärarna som uppskattar speciellt lyckade 
verbval. Nedan ska i korthet betraktas några verb, passiva former och syntax. 

Verb som fått gröna markeringar, minst ett par gånger, är bland annat anse, 
behandla, betyda, fatta beslut (trots genusfel i den åsyftade frasen), förskingra, 



44 
 

gynna, mena. Reflexiva verb fick också positivt gehör: använda sig av, placera 
sig. Det är helt klart här frågan om verb som inte tillhör det allra vardagligaste 
eller ungdomligaste språkbruket, utan reflekterar yrkesmässigt kunnande eller till 
och med akademiskt färgat språk, vilket säkert varit ett skäl till att dessa verb 
uppfattats som ett bevis på goda kunskaper i svenska. För substantivens del 
behärskade alla bedömarna, såsom ovan påpekades, inte det rätta bruket vilket 
resulterade i några ”lekmannamässiga” felmarkeringar, men verben i detta 
material är inte lika specifika. 

Utöver verbvalet har bedömarna uppskattat korrekt använda passiva 
konstruktioner, particip (t.ex. utslagen, förberedd, inskrivna) och infinitivfraser 
(t.ex. Det är speciella svårt för mig att göra det på svenska och att producera ägg 
i burar). De flesta markeringarna förekommer igen hos lärarna. Följande mening 
med exempel på en infinitivfras och en passiv form är ur en text som båda 
grupperna tyckt är mycket övertygande: 

Jag har valt att göra mitt seminariearbete om kriminalisering av tiggeri för 
att det är ett område som jag tycker har behandlats mycket i media under den 
senaste tiden. (Juha, termin 4.) 

Också verbformen inverkar alltså på den positiva bilden av skribentens 
färdigheter i svenska språket. Bruket av passiv har inte så sällan markerats med 
grönt och kan dessutom antas gömma sig bakom bedömningen, även då 
informanten inte skulle ha tagit till grönpennan. 

De två texter som fick de lägsta poängen av utvärderarna (Teemu, termin 1 
och Julia, termin 1) har två respektive tre passiva verb, men de används fel, till 
exempel normen ska vara tillämpas, en fras som en studentbedömare dock tyckt 
om, eller inte störts alltför mycket av, och markerat hela meningen med grönt. 

Rätt ordföljd såväl i huvudsats som i bisats har markerats tydligare av lärarna, 
medan det av studenternas bedömningar överhuvudtaget är svårare att se huruvida 
informanten syftat på ett visst fenomen på grund av att de oftare markerat hela 
meningar. Lärarna har kommenterat positivt 33 huvudsatser som inleds med 
någon annan satsdel än subjekt, studentbedömarna 21, då endast de markeringar 
som entydigt syftar på den rätta ordföljden tas i beaktande, till exempel just nu är 
40 procent, oftast är priset har markerats av båda grupperna tre gånger var. 

Beträffande bisats är skillnaden markant. Studenter har lagt märke till bara ett 
fall, nämligen Eftersom prekontraktuella avtal inte är reglerade i lagstiftning med 
två gröna markeringar, mot lärarnas 29 markeringar. Lärarna är naturligtvis mera 
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vana vid att plocka rätt använda konstruktioner också i annars inte så övertygande 
kontexter. Mest gröna markeringar av lärarna har fått […] vilka omständigheter 
som har betydelse i bedömningen (11), Eftersom prekontraktuella avtal inte är 
[…] (6). 

Den sista, öppna frågan – som många lämnade obesvarad – i enkäten gällde 
informanternas motiveringar och kommentarer. Intrycket som stiger fram är att 
det för många är något svårt att ge uteslutande positiv respons. En lärares 
kommentar till den text som utvärderats som bäst lyder på följande sätt: ”Språket 
är vårdat, läsarvänligt, trevligt varierande, koherent, brister endast i några av de 
mest krävande strukturerna.” En av studentbedömarna konstaterar om samma 
text: ”Bra och sammanhängande text! Ett litet språkfel som lika gärna kunde ha 
gjorts av vem som helst som skriver snabbt, alltså snarare ett slarvfel.” Dessa svar 
låter ana vad som i våra informanters ögon kännetecknar en bra skribent. En 
flytande och koherent text tål smärre språkfel. 

5 Sammanfattning 
Studentbedömarna har markerat större helheter oftare än lärarna och båda 
bedömargrupperna oftare positiva än negativa ställen i texterna. Lärarnas 
betygsättning följer fullständigt mängden av negativa markeringar samt balansen 
mellan dem och de positiva markeringarna. Däremot tycks mängden av 
markeringar inte påverka studentbedömarnas betygsättning, som snarare verkar 
återspegla deras spontana intryck av textens trovärdighet. Studentbedömarnas 
betygsättning går i stället hand i hand med hur långt i studierna skribenterna har 
hunnit. Men båda gruppernas bedömning av texterna leder till likartade resultat 
trots att de har grundat sin bedömning på olika drag. 

Gemensamt för lärar- och studentbedömarna är att de i mycket hög grad var 
eniga om de negativa dragen i texterna. Enligt markeringarna stördes bedömarna 
mest av inadekvat ordval och brister i substantivfrasen. Studenterna noterade 
dock fel species betydligt oftare och i flera kontexter än lärarna. 

En väsentlig skillnad mellan grupperna är det stora antalet positiva 
markeringar och deras kvalitet. Lärarna har klart flera detaljerade markeringar 
medan studenternas gröna markeringar oftast består av längre textavsnitt. Lärarna 
är givetvis vana att ge positiv återkoppling när de ser att man har lyckats. 
Studenterna däremot märker sådant som avviker från det normala men noterar 
nödvändigtvis inte det som fungerar väl. 
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När man betraktar båda gruppernas negativa markeringar upptäcker man att 
de flesta dragen som markerats är gemensamma fast det finns skillnader i antal. 
Kärnan i bådas utvärderingar verkar vara normativ, men studenterna har betygsatt 
texterna pragmatiskt och antalet felmarkeringar korrelerar inte med betyget. 
Lärarnas vitsord bygger på korrektheten men bedömningen är också pedagogisk 
och beaktar även de positiva dragen. Både lärarnas och studenternas betyg vittnar 
dock om att alla skribenter gjort framsteg i sin skriftliga förmåga i svenska. 
Resultatet är uppmuntrande med tanke på universitetets planer på att ta i bruk det 
tvåspråkiga examenssystemet på hela universitetet. 
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Svensk etnicitet utan svenskt språk  
i Gammalsvenskby 

Ludvig Forsman 

1 Inledning 
I litteraturen om språkbyte är det vanligt att anta att det finns ett nära samband 
mellan en talares mer eller mindre medvetna val mellan att upprätthålla ett språk 
eller byta ut det mot ett annat, och denna talares känslor i förhållande till det 
språket och kanske också den etniska grupp som antas vara förknippad med det 
(jfr t.ex. Saville-Troike 1982: 197; Pavlenko & Blackledge 2004: 4). I ljuset av ett 
sådant antagande kan språkbytet från svenska till ukrainska i Gammalsvenskby 
(Ukraina) te sig förvånande. Den grupp i byn som tidigare hade svenskan som sitt 
etnicitetsmarkerande språk upprätthåller nämligen en stark medvetenhet om sin 
svenska etnicitet, trots att språkbytet idag är i det närmaste totalt, med endast en 
handfull ålderstigna personer som fortfarande talar den traditionella svenska 
dialekten flytande (och ännu färre ur följande generation som kan tala svenska ens 
någorlunda produktivt). Den starka etniska medvetenheten syns i vardagen 
exempelvis genom att det är många personer ur de generationer där svenskan inte 
längre lever som deltar i kvällsundervisning i svenska, strävar efter att kunna 
emigrera till Sverige och uttryckligen kallar sig ”svenska”, även om deras enda 
koppling till en svensk etnicitet är att deras föräldrar talar eller talade en varietet 
av svenska. 

2 Syfte, material och metod 
I denna artikel är det min avsikt att med utgångspunkt i reflektioner om svenskhet 
bland några svensktalande Gammalsvenskbybor beskriva hur deras svenska 
identitet konstrueras efter att själva språket gått förlorat genom ”kollektivt” 
språkbyte. Utifrån en tematisk analys av levnadsberättelser och löst strukturerade 
intervjuer som jag spelat in med representanter för den sista svenskspråkiga 
generationen i Gammalsvenskby, kommer jag först att diskutera språkets roll i 
etnicitetskonstruktionen och sedan beskriva två andra centrala beståndsdelar i den 
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svenska etniciteten. Vid mitt fältarbete i byn år 2001 gjorde jag inspelningar 
(sammanlagt ca 13 timmar) med 11 personer födda 1923–1937 och en person 
född 1944. Vid mitt fältarbete år 2011 gjorde jag liknande inspelningar med 8 
informanter födda 1926–1937, delvis samma som tio år tidigare (sammanlagt 
närmare 23 timmar). Då kunde jag identifiera 10 personer som talade (eller 
troddes tala) svenska som förstaspråk. Materialet innefattar också två inspelningar 
om cirka en halvtimme var med tre representanter för den första generationen som 
inte har svenska som förstaspråk. Materialformen – levnadsberättelser och öppna 
intervjuer – är avpassad för att fånga den individnivå som måste vara 
utgångspunkt när någonting så personligt som identitet står i fokus. 

3 Historisk bakgrund 
Gammalsvenskby (på ukrainska Zmiyivka), som ligger i Cherson-länet i södra 
Ukraina, grundades år 1782 av svensktalande bönder från Dagö (Hiiumaa) i 
dagens Estland. När byn grundades utgjorde dess invånare i praktiken den enda 
befolkningen i området, men de kom snart att få sällskap av tysktalande bosättare 
som var långt flera till antalet. Från början av 1800-talet ingick den ”svenska” byn 
i en administrativ enhet tillsammans med tre intilliggande ”tyska” byar, och 
svenskan kom således att utgöra ett minoritetsspråk både på det lokala planet 
(med tyska som språk för administration och kultur) och på ett mer övergripande 
plan (med det statsbärande språket ryska). (Hedman & Åhlander 2003; Utas 
1959) Genom historien var de ”svenska” byborna i själva verket flerspråkiga, och 
utöver ryska lärde sig barnen även högsvenska i skolan (Karlgren 1940: 45 f.). 
Det är även värt att notera att det språk mot vilket språkbytet gått – ukrainskan – 
var av underordnad betydelse i byn fram till efter andra världskriget. 

Upptakten till språkbytet i Gammalsvenskby är att största delen av de då 
cirka 1 000 svensktalande i området utvandrade till Sverige år 1929. Denna 
utvandring, som organiserades med aktivt deltagande av samhälleligt 
inflytelserika personer i Sverige (jfr Malm 1939), ger naturligtvis en första 
fingervisning om att byborna upplevde sig ha en svensk etnisk identitet, och att 
man också i Sverige uppfattade dem som etniskt svenska. Emellertid kom ungefär 
en fjärdedel av invandrarna att flytta tillbaka till Gammalsvenskby under de två 
följande åren. Anledningarna till att de återvände är många, men en viktig orsak 
var att de upplevde att deras förutsättningar för att bevara sin kulturella, språkliga 
och sociala gemenskap var bättre om de levde tillsammans i sin by än utspridda 
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bland andra svenskar. (Hedman & Åhlander 2003) Sålunda var alltså också 
återflytten till Gammalsvenskby åtminstone delvis motiverad av återflyttarnas 
etniska identitet. En intressant aspekt av detta är att ett sådant starkt förhållande 
till en etnisk identitet som både utvandringen och återflytten visar på ofta setts 
som en faktor som kan bidra till bevarande av ett språk som upplevs höra ihop 
med den (se t.ex. Dorian 1982: 49). 

Emellertid hade de återvändande knappt anlänt till Gammalsvenskby förrän 
ett kollektivt språkbyte satte in. Orsakerna förefaller ha varit många och bildar en 
komplex helhet – utrymmet här tillåter inte någon noggrannare redogörelse. De 
extrema samhällsutvecklingarna på 1930- och 1940-talen torde dock ha bidragit 
storligen. Som bekant kännetecknades mitten av 1900-talet i Sovjetunionen av 
flera olika repressiva samhällsutvecklingar. Till dem som är särskilt relevanta i 
Gammalsvenskbys fall hör de Stalintida politiska repressalierna och 
kulturreformerna på 1930-talet, vilka bland annat fick som följd att den svenska 
skolan i Gammalsvenskby lades ner och att religionsutövning – ett annat av de få 
sammanhang där svenskan reproducerades utanför hemmet – förbjöds. I början av 
1940-talet ockuperades området av Tyskland, varvid tyskan återigen blev 
förvaltnings- och utbildningsspråk. Den svenska gruppen i området gavs status 
som folktyskar, vilket innebar vissa fördelar under ockupationen men samtidigt 
ledde till att de tvångsevakuerades västerut och hamnade på arbetsläger i 
Tyskland när de tyska styrkorna drog sig tillbaka. Vid krigsslutet förvisades en 
stor del av Gammalsvenskbyborna till den nordliga Komirepubliken, men fick 
tillstånd att återvända till sin by redan år 1947 eftersom statsmakten erkände att 
de inte var etniska tyskar och följaktligen inte principiellt skyldiga till 
krigshändelserna. (Hedman & Åhlander 2003; Kotljarchuk 2011) Återigen kan 
man alltså se att gruppens etniska medvetenhet hade avgörande betydelse för dess 
öde, och Kotljarchuk (2011: 19 ff.) går rentav så långt att han ser den stärkta 
etniska identiteten som en direkt förutsättning för överlevnad i förvisningen. 

4 Byggstenar i den etniska identiteten i 
Gammalsvenskby 

I historiebeskrivningar om Gammalsvenskby och reseberättelser från 1800-talet 
finns inga tecken på att folk skulle ha bytt språk i någon större skala under 
tidigare perioder. Vid mitt första fältarbete i byn år 2001 var ”svenskarna” enligt 
mångas uppgift 233 till antalet, men endast mellan 20 och 30 personer behärskade 
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svenska; de yngsta av dessa var födda år 1937 (förutom en person som var född 
1944). Alla förstaspråkstalare av svenska i Gammalsvenskby är alltså äldre 
personer, och antalet talare minskar hela tiden. Idag har redan två generationer 
som inte behärskar svenska kommit upp i vuxen ålder. Det kan följaktligen inte 
råda något tvivel om att svenskan i Gammalsvenskby stadigt går mot språkdöd 
som följd av att ”gruppen” som helhet bytt språk. Den förestående förlusten av 
språket förefaller däremot inte ha föranlett någon förlust av den etniska 
identiteten. 

Det är alltså uppenbart att färdigheter i det svenska språket inte är någon 
förutsättning för att en Gammalsvenskbybo ska uppfatta sig som etniskt svensk. 
Etnicitet och etnisk identitet i sig är mångtydiga begrepp med en mängd olika 
definitioner i litteraturen. I vetenskaplig litteratur ses identiteten numera vanligen 
inte som en stabil egenskap hos en person, utan som en mångfasetterad helhet, 
som är uppbyggd av olika delar som personen kan välja att fokusera eller betona 
på olika sätt i olika situationer. Allmänt taget kan man ändå säga att ens identitet 
konstrueras ur två olika perspektiv, nämligen ens egen identifikation och andras 
uppfattning av en (Grünthal 2009). Men utöver sådana subjektiva kriterier kan 
etnicitet också definieras enligt olika objektiva kriterier som (genetiskt) ursprung, 
plats och kulturella praktiker (Hyltenstam & Stroud 1991: 23; jfr även Haarmann 
1986: 31). I detta avsnitt ska jag genom att se på några ofta förekommande teman 
och attityder i mitt material granska några sätt på vilka mina informanter bygger 
upp sin etnicitet. 

4.1 Det svenska språkets roll 

Pavlenko och Blackledge (2004: 4 ff.) diskuterar olika vanliga grundantaganden i 
forskning om sambandet mellan språk och identitet. De noterar att vissa modeller 
som antar att det finns ett-till-ett-förhållanden mellan språk och etniciteter 
förefaller utgå från individuell enspråkighet som normalfall och därför svårligen 
kan tillämpas på situationer där talare samtidigt hör till flera olika språkliga 
gemenskaper. I den vetenskapliga diskussionen har personer som sysselsätter sig 
med frågor kring identitet på senare tid allt mera gått över till att betrakta 
identiteter som multipla, flytande och diskursivt skapade. 

I den populära diskursen är emellertid tanken på fasta, essentiella identiteter 
fortfarande mycket vanlig. Om man ser på hur mina informanter reflekterar över 
språkkunskaper och etnicitet, visar det sig att de överlag faktiskt antar att det finns 



51 
 

något slags entydigt förhållande mellan språk och etnicitet, trots att den verklighet 
de lever i klart motbevisar detta. Samtidigt som de räknar in personer som inte 
kan svenska i den svenska gruppen och samtidigt som de bevisligen inte själva 
fört språket vidare till sina barn, tycks de ändå anta något slags egenvärde i 
bevarande av det svenska språket för personer med svensk etnicitet, även där 
omständigheterna varit sådana att svenskan inte haft någon praktisk betydelse, 
som i exempel 1: 

(1) Lydia (L), f. 1944, och intervjuare (I); nyckel till övriga 
transkriptionskonventioner finns i slutet av artikeln 

L:  jer ba:n je: ɖer nå tåm kona ent tå:ła på svensk  
I:   jå  
L: ja: tåm kona ent tå:ła på svensk. a kåfire dåm ent lä:ɖ ɖåm kåfere 

dåmente -- nå (P) dåm lä:ɖ ɖåm på- tåm gi: åt rissa sko:ła å (.) it me 
(.) arbe:ta me rissana. å så gi: dåm ent lä:r se. nå he: jär int bra: he: -- 
ja: je: ɳu aleina sejär ja en ja ent gu:ɖ bra: en min bå:nar kona ent tåła 
på svensk (.) e a vare bra: 

[Det finns barn, men de kan inte tala svenska. Ja, de kan inte tala 
svenska. Men varför de inte lärde dem ... Nå, de gick i ukrainsk skola 
och arbetade med ukrainare. Och så ville de inte lära sig. Men det är 
inte bra, det ... Jag själv säger nu att jag gjorde fel så att mina barn 
inte kan tala svenska, det skulle ha varit bra.] 

Lydias man var ukrainsk etnisk och kunde inte svenska, och familjen levde i en 
by en bit från Gammalsvenskby, där det inte fanns andra svenskspråkiga. Att hon 
menar att hon borde ha lärt sina barn svenska trots att det inte fanns något 
praktiskt behov för det då Lydia själv kom från ett tvåspråkigt hem, visar att det 
svenska språket tilldelas en betydelse utöver den kommunikativa. Som det 
framgått ovan samt i nästa exempel (exempel 2) motsäger emellertid 
informanternas egen bild av vad som utgör den svenska gruppen antagandet om 
ett enkelt samband mellan svensk etnicitet och svenskt språk. Frågan blir då vilka 
de andra grunderna är för att uppfatta en person som etniskt svensk i 
Gammalsvenskby. Det är framför allt två större tematiska kategorier som framstår 
som typiska för svenskarna: det genetiska arvet och vissa religiösa seder i den 
svenska gruppen. 
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4.2 Det genetiska arvet 

Under mitt första fältarbete i Gammalsvenskby år 2001 beklagade sig många av 
informanterna över att passen i det nya Ukraina inte hade någon anteckning om 
personens etniska tillhörighet (”nationalitet”) på det sätt som varit fallet i 
Sovjetunionen. Under mitt fältarbete 2011 gjorde jag också några intervjuer med 
representanter för den generation som inte längre har svenska som förstaspråk, 
och då berättade de att de, på den tiden när man kunde göra det, sett till att få sin 
etnicitet som svenskar inskriven i identitetshandlingarna, som i exempel 2: 

(2) Svetlana (S), f. 1963 och intervjuare (I) 

S: ja ha:r tfå: mm bona mm påjke å (.) dåttär tå påjke skri:va okrajnska 
I:  mhm 
S: på (.) pass. å (.) dåttär skri:vä ja svenska jɛˑra 
I:  aha 
S: [(skratt)] 
I:  [aha aha aha ha] 
S: ja vil skriva svenska ↑nå ja sejä då ↑skri:va svenska huʂ vill du 
I:  mhm 
S: mm 
I:  å ne: ää reknas ni -- reknas ni jär sven-ska heldär okrajnska heldär 
S: ö- v- svenska. 
I:  svenska 
S: svenska. vi såm vi öö få: pass. okrajnska tåm öö frå:ar nest ås huʂ vil 

ni skriva i pass okrajn ili eldär (.) svenska 
I:  mhm 
S: å he:r sen å: kå hemta åt mej så ja skrivär okrajnska ja j- ja jer ja jera 

svenska. å ja sejä ↑nej skriva åt mej se- kå svenska. ja jera inte 
okrajnska 

[Jag har två barn, en pojke och en dotter. Pojken skrev ukrainsk i 
passet, och dottern skrev ”Jag är svensk”. ”Jag vill skriva 
svensk”. ”Nå,” säger jag, ”skriv svenska, som du vill.” (I: Och ni, 
räknas ni som svenska eller ukrainska?) Svenska.  När vi fick passen 
så frågade ukrainarna oss ”Hur vill ni skriva i passet, ukrainare eller 
svensk?”. Och här sedan, skaffar (jag ett) till mig, skriver 
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(de) ”ukrainsk”. Jag är svensk. Och jag sade ”Nej, skriv ’svensk’ för 
mig. Jag är inte ukrainsk.”] 

Som det framgår av utdraget i exempel 2 var det inte bara Svetlana, själv ur den 
första generationen som inte talar svenska som förstaspråk, utan även hennes 
dotter som upplevde sin svenska etnicitet så starkt att den skulle uppges i passet. 
Nämnas kan att också Svetlanas man är etniskt ukrainsk. Också andra 
representanter för Svetlanas generation som jag talade med uppgav sig vara 
etniskt svenska, och i inspelningarna med mina svensktalande informanter är det 
många som beskriver sina barn och syskonbarn som ”svenska” trots att dessa inte 
kan svenska. 

Det som förefaller vara den allra viktigaste byggstenen i den svenska 
etniciteten i Gammalsvenskby är följaktligen det genetiska arvet, alltså helt enkelt 
att en av eller båda föräldrarna har en svensk etnicitet. Detta kriterium kan 
karaktäriseras som objektivt såtillvida att det är en faktor som kan avgöras utan 
personens egen, subjektiva upplevelse. På motsvarande sätt kan gruppen också 
avgränsas på ”objektiva” grunder utan att personens egen bedömning behöver 
spela någon roll. Sålunda är det genetiska kriteriet ett kriterium som skyddar 
gruppen som grupp – gruppen kan räkna in personer som själva kanske har 
omvärderat sin etniska tillhörighet och samtidigt utesluta personer som inte 
tillräckligt entydigt upplevs höra till gruppen. 

Det genetiska kriteriet har särskild betydelse i Gammalsvenskby, eftersom 
samhällsutvecklingarna under mitten av 1900-talet gjorde att gruppens gränser 
blev suddiga. Å ena sidan räknades svenskarna som en del av den tyska gruppen, 
vilket var en ofördelaktig kategorisering efter andra världskriget. Å andra sidan 
förändrades bosättningsmönstren efter kriget så, att gruppen inte längre kunde 
identifieras på geografisk basis, vilket hade varit möjligt tidigare, då ”svenskarna” 
bodde i sin by, tyskarna i sina byar och andra etniska grupper i sina byar. 
Förhållandet mellan det tyska och det svenska i Gammalsvenskbybornas etniska 
identitet och också bland orsakerna till språkbytet är för övrigt en intressant fråga 
med nära anknytning till det genetiska etnicitetskriteriet (närmare härom i 
Forsman 2012). 

I sin striktaste tillämpning räknas etniciteten i Gammalsvenskby genetiskt på 
fädernet, men som det framgått av exemplen ovan, har den genetiskt ärvda 
etniciteten utsträckts till att omfatta även barn och barnbarn till kvinnliga 
svenskar. I ett läge där exogami snarast är regel har det genetiska 
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etnicitetskriteriet alltså ändrats utifrån vad som förefaller vara gruppens och de 
enskilda (kvinnliga) informanternas subjektiva behov. 

Egentligen är exogami emellertid inte något helt nytt fenomen i 
Gammalsvenskby. De facto hade flera av informanterna i själva verket en 
tyskspråkig och en svenskspråkig förälder, så det är intressant att det bland dem 
jag diskuterat dessa frågor med endast var två systrar som uttryckligen kallar sig 
svenska och tyska. Det är också intressant att flera andra informanter menar att 
dessa två systrar klarar sig bättre på tyska än på svenska, trots att systrarna talar 
svenska flytande och själva hävdar att det inte är någon skillnad på språken för 
dem. Också här verkar informanterna med andra ord se ett direkt samband mellan 
etnicitet och språk. 

Hur andra personer kategoriserar ens etnicitet är ett yttre kriterium som i 
många avseenden är närbesläktat med det genetiska kriteriet, eftersom den yttre 
kategoriseringen ofta görs på grundval av just det genetiska arvet. Frågan om 
huruvida en persons etnicitet är antecknad i passet är den tydligaste exponenten 
för hur viktig utomståendes bedömning är i informanternas identitetskonstruktion. 
I exempel 3 kan man se hur andras kategorisering står i nära samband med 
informanten Margaretas uppfattning av sig själv och sin egen svenskhet: 

(3) Margareta (M), f. 1930, och intervjuare (I) 

I:   jära ni svenskar he-heldär ukrajnare heldär kå jära ne 
M: ja e (.) ja jer ein svensk ja reknas ein svensk 
I:   ba-- 
M: [[svenskt efternamn]] va: min (.) min faʂ (.) faʂ familjen (.) nå (.) min  

pi:kfamilje 
I:   mhm 
M: nudendär ga:v dåm åt ås passpöʈʈar så skri:v dåm ent te:r kåłe de jär. a  

såʂ va: ɳ misein u:ti passpårt öö (.) natsjånallnåst inskriva 
I:   å sto: (.) sto: he då @svensk@? 
M: sto:. sto: e ja en je jär svensk [[...]] nudendär ha dåm ent iŋatiŋ skriva    

kåłe de jär. en sigan heldär en riss heldär en svensk. såʂ få: ve. 

[(I: Är ni svenskar eller ukrainare, eller vad är ni?) Jag är en svensk, 
jag räknas som svensk. [[svenskt efternamn]] var min fars namn, nå, 
mitt flicknamn. Numera har de gett oss pass och då skriver de inte in 
vem man är. Men annars stod nationaliteten minsann inskriven i 
passet. Då stod det att jag är svensk [[...]] Nuförtiden har de inte 
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skrivit in vem man är. En rom eller en ryss eller en svensk. Så får vi 
(ha det).] 

Att den etniska tillhörigheten inte var inskriven i passet gjorde alltså att Margareta 
upplevde att andra inte kunde placera henne – och kanske också att hennes egen 
position i världen blev hotad av att hon som etniskt okategoriserad antagligen 
skulle förväntas vara etniskt ukrainsk som majoriteten. 

4.3 De religiösa praktikerna 

Med tanke på att svenskarna i Gammalsvenskby i princip bekänner sig till 
evangelisk luthersk kristendom kan det förefalla konstigt att deras religiösa 
praktiker skulle ha en betydelse i deras svenska etnicitetskonstruktion som är 
jämförbar med det genetiska ursprunget och utomståendes kategorisering. Men 
den lutherska tron har en viktig definierande funktion i två avseenden. Dels utgör 
den en tydlig gränsmarkering gentemot de etniska ukrainarna i området, vilka 
huvudsakligen är ortodoxa. Dels hör religionsutövandet till de fenomen som 
staten uttryckligen strävade efter att utrota under Sovjettiden, med början i de 
Stalintida reformer på 1930-talet som förefaller ha varit en viktig delorsak till 
språkbytet bland svenskarna i Gammalsvenskby. Till exempel i Kristinas 
berättelse om svenska dop och begravningar (exempel 4) förefaller det som om 
den konkreta manifestationen av den svenska etniciteten kom att förknippas 
mycket nära med religionen då bäggedera stod under press:  

(4) Kristina (K), f. 1937, och intervjuare (I) 

K: min mamma (.) on krisna bå:na. å tå sjo:ne ee nå iŋen v- svenskär  
vi:dd iŋen ent feʂtå: ɖu ved-- va:r iŋa prestär ent. nåmen vå:r 
[[kvinnlig släkting]] hån va:r (.) såm prest. [[...]] nå vå:ʈ fåłk błe allar 
gra:va på svensk me svenska o:ɖ  

I:   mm  
K:  å vå:r bå:nar błei å: (.) kristna >såm ve sej< nå döpˑte  
I:    jå: kristna 
K:  å me me svenska o:ɖ. 

[Min mamma döpte barn. När folket, nå ingen ... ingen vigde 
svenskarna, förstår du, det fanns inga präster. Men vår [[kvinnlig 
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släkting]] hon var som präst. [[...]] Nå, vårt folk blev alla begravda 
med svenska ord, och våra barn blev också döpta med svenska ord.] 

Vidare ska man inte glömma att många kulturyttringar också i vårt samhälle ju 
har sin grund i kristendomen, även om vi själva kanske inte alltid tänker på det. 
Ett gott exempel på detta är julfirandet, som inte bara bottnar i religionen, utan i 
Gammalsvenskby dessutom får en tydlig etnicitetsmarkerande innebörd i och med 
att de ortodoxa (ukrainarna) i området vanligtvis inte firar jul – åtminstone har 
eventuellt julfirande inte samma kulturella och religiösa betydelse för dem som 
för lutheranerna. Religionsutövningen – vare sig man avser den öppna 
religionsutövningen fram till mitten av 1930-talet eller den hemliga 
religionsutövning som förekom under Sovjettiden – hade dessutom en viktig 
språklig innebörd, då exempelvis dopriter och andakter hörde till de situationer 
där man använde standardsvenska och den lokala svenska gruppens position i ett 
större etniskt svenskt sammanhang därmed befästes. 

De religiösa praktikerna är alltså egentligen inte uteslutande religiösa, utan de 
kan ses som mera allmänna kulturella seder som är utmärkande för just den 
svensketniska gruppen som avskiljd från den ukrainsketniska. Nämnas kan att 
många av de äldre etniska svenskarna än idag, efter att religionsutövning återigen 
blivit samhälleligt acceptabelt, deltar i gudstjänster uttryckligen i den tyska 
kyrkan, där utövandet sker på två språk – ryska och tyska. Även om åtminstone 
den kollektiva religionsutövningen inte längre sker på svenska, utgör den alltså 
fortfarande en språklig gränsmarkering gentemot den dominerande etniska 
gruppen. Samtidigt är religionen också den etnicitetsdomän där den svensketniska 
gruppen utsätts för en tydlig decimering. De vuxna icke-svensktalande svenskarna 
är ju till stor del uppvuxna under Sovjettiden, vilket fått som följd att religionens 
roll i deras liv är klart mindre än hos föräldragenerationen. I den mån de över 
huvud taget deltar i religiöst liv förefaller dessutom den tidigare tydliga gränsen 
mellan luthersk och ortodox kristendom inte längre utgöra någon särskilt 
betydelsefull barriär. Många tycks fira exempelvis påsk enligt ortodox rit 
tillsammans med sina ukrainsketniska makars familjer. 
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5 Sammanfattande diskussion 
Bland de två kriterierna utöver språket som här beskrivits som byggstenar i den 
svenska etniciteten i Gammalsvenskby kan det genetiska arvet sägas ha en 
specialställning, eftersom det framträder som särskilt centralt. Till yttermera visso 
har det också betydelse för andras kategorisering av svenskarna, eftersom det 
tidigare inverkade på exempelvis hur etniciteten skrevs in i passen. 
Religionsutövningen är i sin tur gruppens viktigaste kulturyttring, vilken på flera 
olika sätt markerar den svenska gruppen som separat från andra etniska grupper. 
Dessutom finns det ett symboliskt samband mellan religionsutövningen och det 
svenska språket, som gruppen ser som en självklar del av etniciteten trots att 
många av de etniska svenskarna inte kan tala det. 

Även om den genetiskt bestämda etniciteten på sätt och vis är ett objektivt 
kriterium, är det ändå uppenbart att det är individernas subjektiva bedömning av 
sin etnicitet som är det slutgiltiga kriteriet. Detta visas inte minst av det faktum att 
det sätt på vilket den genetiska etniciteten avgörs har tänjts ut, så att det inte 
längre är enbart faderns etnicitet som är avgörande, utan att även barn till etniskt 
svenska kvinnor kan räkna sig (och räknas av andra) som svenskar. Som det 
framgick av bland annat exempel 2 var passanteckningen om etnisk bakgrund 
någonting som varje individ åtminstone i någon mån själv kunde besluta om, och 
därmed alltså också ett rent subjektivt avgörande, även om det av informanterna 
ofta uppfattas som ett objektivt kriterium (jfr exempel 3). 

Klart är emellertid att det svenska språket inte har någon praktisk betydelse 
för informanternas etnicitetskonstruktion, trots att de ändå ofta antar ett 
automatiskt samband mellan språket (eller exempelvis sina namn) och etniciteten. 
Härvidlag finns alltså en diskrepans mellan informanternas värdering av språket 
som en betydande ingrediens i vad det innebär att vara svensk och deras faktiska 
agerande. Det är dock värt att påminna sig om att det ofta kan förekomma att 
personer med en viss etnisk bakgrund börjar ”glorifiera” det ”etniska” språket i 
takt med att språket allt snabbare går mot försvinnande (se Fishman 1964: 60 f.). 

Enligt Dorian (1999: 33 f.) står en etnisk grupp bland vilken språkbyte i 
större skala pågår inför valet att antingen utesluta en del av gruppen genom att 
insistera på att behärskning av det etniska språket utgör en oskiljbar del av 
tillhörigheten, eller lägga mindre vikt vid språket som en byggsten i det som utgör 
gruppens etnicitet och därvid välja att framhäva andra aspekter av den etniska 
identiteten. Det senare alternativet utgör inte automatiskt något problem för 
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bevarande av den etniska identiteten. I själva verket finns det flera exempel på att 
en etnisk grupp lyckats bevara sin etniska identitet också efter ett språkbyte. Till 
skillnad från många andra etniska kännetecken är språket ändå mycket svårt att få 
igen när det en gång gått förlorat. (Dorian 1999: 33 f.; Hyltenstam & Stroud 1991: 
24) 

I Gammalsvenskbys fall måste man också fråga sig hur länge den 
etniska ”svenska” identiteten kan upprätthållas efter språkbytet, i och med att de 
kulturella skillnaderna mellan den svenska gruppen och de andra grupperna 
numera är mycket små eller rentav obefintliga. Jag avslutar med ett citat ur min 
intervju med Katerina. Hon är en av de Gammalsvenskbybor som lärt sig 
(hög)svenska i vuxen ålder och som utan att tveka definierar sig som ”svensk”, 
men däremot är hon osäker på om hennes egen etnicitetsupplevelse gått vidare till 
dottern: 

(5) Katerina (K), f. 1960-talet, och intervjuare (I) 

I: men haˑdu nå:ŋgåŋ teŋt at (.)du sku villa at (.)[[dottern i yngre nåren]]  
lä:r sej [svenska] 

K: [ja:-a!] 
K: mm 
I: å va -- e hon ʃelv intrese:rad av de 
K: .hh li:tˑe. (P) hon e me:ra intərese:rad åm eŋelska 
I:   mhm mhm. 
I: .hh tykkä: honn at hon e svensk 
K: .hhhh mm-mm (P) 
K:  mmhh t! nä:e ja tror inte at hon tykär at hon e svensk. 
I: mm. 
I: tro:r du at hon [nåŋgåŋ] (.) teŋkä på at hon (.) £kanʃe e li:te svensk£ 
K:                          [hm?] 
K:  >jamen< hon ve:t at mamma e svensk. [da?] ((skrattar)) 
I:                                                                   [mm mhm] 
K: .hh men hon (.) ja- ja ja tro:r at hon reknar sej såm okrai:nsk. a:. 
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Nyckel till transkriptionskonventioner som används i exemplen: 

(.)  kort paus 
(P)  lång paus 
£...£  orden mellan tecknen med skrattröst 
@...@  orden mellan tecknen återges i direkt anföring, ofta med annorlunda 

röstkvalitet än i passagen i övrigt 
-  stamning 
--  en sats lämnas oavslutad 
↑  följande ord uttalas med högre tonläge än omgivningen 
.  tydligt fallande intonation 
?  tydlig frågeintonation 
>...<  talet mellan tecknen uttalas snabbare än det omgivande talet 
[[...]]  en del av texten har utelämnats ur exemplet, eller ett namn har 

anonymiserats.  
___ Understrykning betecknar emfatisk betoning.  
[   ] Enkla hakparenteser kring ord på två på varandra följande rader 

betecknar samtidigt tal.  
:  lång vokal 
ˑ  halvlång vokal eller konsonant.  
  
 Övriga grafem som inte hör till det normala svenska alfabetet ska 

läsas som motsvarande fon enligt IPA, med undantag för <ł> som 
betecknar kakuminalt l [ɽ]. Av läsbarhetsskäl har i exemplen 
dessutom gjorts en åtskillnad mellan <ʃ> (= sje-ljud) och <ʂ> 
(supradentalt s), även om någon systematisk uttalsskillnad normalt 
inte upprätthålls i dialekten. <t!> betecknar smackljud med tungan 
mot tandvallen. 
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Motiverade studenter med hjälp av dialog-
undervisning? Svenskstuderande utvärderar 
dialogundervisning 

Bodil Haagensen 

1 Bakgrund 
Dialogundervisning infördes läsåret 2000–2001 som ett alternativ till traditionell 
svenskundervisning vid enheten för nordiska språk vid Vasa universitet. 
Utgångspunkten för försöket var de språkbadskurser för blivande ekonomer som 
hösten 1992 infördes som ett alternativ till traditionell svenskundervisning 
(Haagensen 1998). Språkbadet tycktes ge studenterna tilltro till den egna 
kommunikativa förmågan och studenternas motivation verkade även påverkas i 
positiv riktning.  

De positiva erfarenheterna av språkbadet ledde till att enheten beslöt att 
erbjuda också huvudämnesstuderande ett alternativ till den traditionella 
svenskundervisningen under det första läsåret. Syftet med såväl 
språkbadskurserna som med dialogundervisning var att öka motivationen hos 
studenterna och uppmuntra dem till aktivitet och ansvarstagande i studierna. 

2 Syfte, material och metod 
Studenternas övervägande positiva kommentarer om försöket med 
dialogundervisning ledde till att enheten årligen erbjuder 12 studenter möjligheten 
att utföra sina grundstudier i svenska i en dialoggrupp. I min doktorsavhandling 
(Haagensen 2007) kunde jag konstatera att dialogpedagogiken kan antas ha en 
positiv inverkan på studenternas motivation. 

Jag har handlett 9 dialoggrupper sedan dialogundervisningen infördes hösten 
2000, och det är därför av stort intresse för mig personligen men också för 
enheten att sammanfatta vilken uppfattning studenterna under åren har haft om 
dialogundervisning. Jag beslöt mig därför för att granska hur studenter som 
deltagit i en dialoggrupp under sitt första läsår vid universitetet uppfattar principer 
och arbetsformer i dialogundervisning. 
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Mitt material består av utvärderingar skrivna av 99 studenter. I utvärderingarna 
uppmanas studenterna utvärdera bland annat arbetsformer i dialogundervisning, 
den egna insatsen under kursen, vad de anser att de har lärt sig under läsåret samt 
hur de anser att dialogundervisningen borde förändras. Nedan en översikt över 
materialet som ligger som grund för min studie: 

Tabell 1. Material 

Läsår  Antalet deltagare   Förkortning  
(grupp+enskilda deltagare) 

2000–2001 6  G1: 1–6 

2001–2002 11  G2: 1–11 

2002–2003 9  G3: 1–9 

2004–2005 11  G4: 1–11 

2006–2007 7  G5: 1–7 

2007–2008 11  G6: 1–11 

2008–2009 12  G7: 1–12 

2009–2010 11  G8: 1–11 

2010–2011 10  G9: 1–10 

2011–2012 11  G10: 1–11 

Totalt 99  10 grupper 

 
Jag väljer att i detta sammanhang huvudsakligen fokusera på de kommentarer 
som berör principer och arbetsformer i dialogundervisning. Eftersom ett av målen 
med dialogundervisning är att främja studenternas motivation granskar jag även 
kommentarerna i ljuset av centrala motivationskomponenter inom 
andraspråksinlärning (Dörnyei 1994). 

3 Dialogundervisning – principer och 
arbetsformer 

I dialogundervisningen, som bygger på den sociokulturella synen på inlärning, tar 
studenterna ansvar för sina egna studier och läraren har en mera tillbakadragen 
roll. Verksamheten utgår från studenternas egna intressen och önskemål, vilket 
skapar möjligheter för ett meningsfullt lärande. (Dysthe 2001: 39) 

Arbetet i dialogundervisning bygger på synen på eleven som ett aktivt och 
nyfiket subjekt i undervisningssituationen. Denna syn finner man också hos den 
kände pedagogen Freire (1972), som talar om en dialogpedagogik där eleverna 
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och läraren gemensamt skapar ett meningsfullt och intressant innehåll i 
undervisningen. 

Dialogundervisning bygger främst på inlärarfokuserade aktiviteter som 
tutorial verksamhet, seminarier och kollokvier. I dialogundervisning integreras de 
kurser som ingår i grundstudierna i svenska på första årskursen.  

Antalet studiepoäng (tidigare studieveckor) som ingår i dialoggruppen har av 
praktiska skäl varierat något under de år som undervisningsformen tillämpats, 
men under samtliga läsår har studenterna kunnat avlägga sina grundstudier i 
svenska i en dialoggrupp. Grundstudierna utgör numera 25 studiepoäng. 
Principen har alltid varit att dialoggruppen ska fungera som en sammanhållen 
undervisningsgrupp, som vanligen undervisats av en eller två lärare. Under de 
senaste åren har en lärare ansvarat för kurserna i grammatik och översättning till 
modersmålet medan den andra läraren ansvarat för en integrerad helhet som 
innehållit kommunikation, litteratur och kultur. Timantalet i dialoggruppen är 
lägre än i traditionell undervisning, eftersom deltagarna förväntas utföra mycket 
självständigt arbete. (Haagensen 2007) 

Kontakten med samhället är central i dialogundervisning, eftersom det är av 
stor vikt att studenterna ges möjlighet att använda språket i andra situationer än 
med läraren och andra studenter. 

4 Studenternas utvärderingar 
Jag har valt att dela in studenternas kommentarer om principer och arbetsformer i 
dialogundervisning i fyra delområden. Inledningsvis diskuterar jag de 
arbetsformer som är specifika för dialogundervisning med fokus på lärarrollen 
och aktiviteter utanför klassrummet. Därefter behandlas studenternas åsikter om 
kursinnehållet. I de två följande avsnitten lyfter jag fram kommentarer som berör 
gruppens roll i svenskinlärningen samt studenternas åsikter om hur 
dialogundervisningen har påverkat deras självförtroende. 

Jag har valt att redovisa det exakta antalet kommentarer inom de olika 
delområdena endast på de punkter där jag finner det relevant för studien. Jag 
kompletterar vid några tillfällen min analys med citat ur några av utvärderingarna. 
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4.1 Arbetsmetoder specifika för dialoggruppen 

Jag tar i detta avsnitt fasta på några aspekter som utmärker dialogundervisning 
och granskar de studentkommentarer som berör dessa. Jag studerar bland annat 

 kommentarer som berör studenten som en aktiv och ansvarstagande 
inlärare 

 studenternas egna intressen och önskemål 
 den nya lärarrollen 
 aktiviteter utanför klassen. 

Dialogundervisning karakteriseras av att studenterna tar stort ansvar för sina egna 
studier medan läraren har en tillbakadragen roll. Målet är att deltagarna ska 
uppleva verksamheten som meningsfull och intressant och därför utgår 
verksamheten från studenternas intressen och önskemål vad gäller innehållet i 
kursen. Deltagarna ges möjlighet att påverka den egna inlärningen genom att de 
själva får vara delaktiga i utformningen av undervisningen, en princip som bygger 
på den sociokulturella synen på inlärning, där man anser att viljan att lära beror på 
upplevelsen av meningsfullhet (Dysthe 2001: 39). Målen för undervisningen är 
desamma som i den traditionella undervisningen medan innehållet kan variera. 
Målet för grundstudierna är bland annat att utveckla studenternas muntliga och 
skriftliga färdigheter i svenska, att fördjupa deras kunskaper om svensk 
grammatik och svensk litteratur samt utveckla deras färdigheter att översätta från 
svenska till modersmålet finska.  

Kommentarerna som berör arbetsformerna vittnar om att majoriteten av 
studenterna uppskattade att själva få ta ansvar för de egna studierna även om det 
upplevdes som en stor utmaning, vilket kommentaren nedan visar: 

Vi lärde oss ta ansvar t.ex. med Umeåresan, när vi måste själva ordna taxi, 
hotell och olika besök. Det var spännande och först tänkte jag att det här inte 
ska lyckas, men det lyckades jättefint ändå. Jag är stolt över oss! (G7:8) 

En student (G2:10) påpekade att de självständiga arbetsformerna kräver 
självdisciplin, vilket behövs i arbetslivet i framtiden. Då gruppen är liten syns den 
enskilde studentens arbetsinsats bättre. Studenterna ansåg att de är mycket 
aktivare i dialoggruppen än på en massföreläsning. 

Vilka negativa kommentarer fälldes om arbetsmetoderna i dialoggruppen? En 
student påpekade att det även finns nackdelar med en arbetsform som bygger på 
självständighet. Vissa studenter tar inte ansvar till exempel i grupparbeten. Några 
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studenter ansåg att de skulle behöva en fastare plan för sina studier, vilket kanske 
är ett uttryck för att inte alla klarar av att ta ansvar för sina egna studier, något 
som kommentaren nedan visar:  

Jag skulle ha lärt mig bättre om någon ”större makt” gav mig en hög 
uppsatser som jag var tvungen att göra. (G6:10) 

En student påpekade även att det var för mycket valfrihet i början av kursen, men 
han vande sig så småningom vid arbetssättet (G6:5). Denna reaktion, som jag stött 
på både i språkbadsgrupper och i dialoggrupper, kan bottna i att studenterna i sina 
tidigare studier inte haft möjlighet att själva påverka innehållet. 

Några studenter uttryckte även oro över att de inte hade lärt sig exakt samma 
saker som i de traditionella kurserna. 

4.1.1 Den nya lärarrollen 

I dialogundervisningen har den traditionella lärarrollen ersatts av en lärare som 
fungerar som konsult eller tutor. Jag upplevde själv övergången från en 
traditionell lärarroll till rollen som en mera handledande lärare som 
revolutionerande när jag inledde min karriär som lärare i en språkbadsgrupp för 
vuxna (jfr Haagensen 1998: 41–45). Jag hade därför förväntat mig många 
kommentarer om den nya lärarrollen i studenternas utvärderingar. Det visade sig 
emellertid att de inte nämnvärt satte fokus på lärarrollen i dialogundervisningen. 
En student beskrev dock fördelen med den nya lärarrollen på detta sätt: 

Arbetssättet i dialoggruppen var det mest positiva. Man lär sig så mycket 
genom att göra sakerna själv än när läraren bara föreläser och eleverna 
lyssnar. (G3:4) 

Två deltagare nämnde lärarens roll i grammatikundervisningen. Under några läsår 
fick studenterna i uppgift att själva presentera ett delområde i grammatiken för de 
andra, men detta arbetssätt ansåg de två skribenterna inte vara så lyckat. De 
önskade att läraren skulle ha föreläst om grammatik på traditionellt sätt. Jag var 
som lärare inte heller helt nöjd med det sätt på vilket vi behandlade grammatiken. 
Studenternas presentationer av de olika delområdena tenderade ibland att bli 
alltför ytliga.  

När några av lärarna på enheten för nordiska språk önskade förnya 
grammatikundervisningen beslöt vi att dialoggruppen också skulle få ta del av 
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detta experiment (Pilke, Nissilä & Karjalainen 2011). Principerna för den 
förnyade grammatikkursen överensstämde nämligen mycket väl med de 
arbetsmetoder vi tillämpar i dialogundervisning. Syftet med det nya kursformatet 
i grammatikkursen var nämligen att aktivera studenterna till att tänka och 
diskutera. Studenterna skulle även ta mera ansvar för den egna inlärningen 
jämfört med i mera lärarstyrd grammatikundervisning. Dialoggruppen deltar 
numera som en sammanhållen grupp i den förnyade grammatikundervisningen 
och erhåller samma typ av grammatikundervisning som de så kallade traditionella 
grupperna. 

4.1.2 Aktiviteter utanför klassen 

I dialogundervisning liksom i språkbad (se t.ex. Stanutz 1992) är kontakten med 
samhället en central del av undervisningen. I dialoggruppens verksamhet ingår till 
exempel studiebesök, teaterbesök, gäster i klassen och ibland en längre studieresa. 
Det är viktigt att studenterna ges möjlighet att använda språket också i andra 
situationer än med läraren och andra studenter (se Swain 1985: 249), vilket 
kommentaren nedan illustrerar: 

Resan till Umeå var en positiv upplevelse. Man märkte att man kan svenska 
på det sättet att också andra förstår det (och inte bara lärarna vid Vasa 
universitet). (G4:9) 

Nunan (1991) påpekar i en studie som berör inlärning av engelska som 
andraspråk att klassrumsundervisning inte är tillräcklig om man ska lära sig ett 
språk bra. I dialogundervisning strävar vi därför efter att ta del av olika aktiviteter 
utanför klassrummet.  

Studenterna i dialoggruppen ser åtminstone två teaterföreställningar under 
läsåret i dialoggruppen, vilket de verkar ha uppskattat:  

Teaterbesöken var bra – man märkte att man förstår olika människors språk, 
alltså svenskan och dialekt (G7:4) 

Det har blivit en tradition att dialoggruppen ordnar Luciatåget på enheten och 
ibland även på universitetsbiblioteket Tritonia. Inför uppträdandet har vi övat 
svenska julsånger och satsat mycket på att studenternas uttal ska vara så korrekt 
som möjligt. Förberedelserna inför Luciatåget har också svetsat samman gruppen. 
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Olika besök var trevliga t.ex. Luciadagen var en fin upplevelse för det är så 
svenskt och jag har inte firat den ordentligt tidigare. Ett jättebra sätt att 
bekanta sig med svensk och finlandssvensk kultur. (G8:1) 

De få negativa kommentarer som berörde aktiviteterna utanför klassen var att de 
ibland medförde kostnader för studenterna till exempel vid teaterbesök. För de 
längre resorna har vi emellertid alltid täckt merparten av utgifterna med hjälp av 
utomstående finansiering i form av stipendier från olika fonder. 

4.2 Kursinnehållet 

I studenternas utvärderingar kunde jag finna allmänna kommentarer om 
undervisningen såsom att kursinnehållet var mångsidigt, varierande eller en 
blandning av teori och praktik. I grundstudierna ingår en kurs i fonetik som 
traditionellt har utgjorts av en föreläsningsserie på 10 timmar samt övningar i små 
grupper. Under de första läsåren med dialogundervisning läste studenterna 
fonetiken på egen hand och gjorde en hemtentamen. Utvärderingarna vittnar om 
att studenterna ansåg det vara svårt att lära sig fonetik på egen hand och efter 
läsåret 2006–2007 prövades en annan arbetsform där två studenter per gång 
deltog i en fonetikföreläsning och därefter presenterade de innehållet för den 
övriga gruppen. Inte heller detta utföll så väl varför det beslöts att studenterna i 
dialoggruppen skulle delta i fonetikföreläsningarna och sedan skulle 
dialoggruppen diskutera sådant som de inte förstod efter föreläsningarna. Detta 
system visade sig fungera väl. En bidragande orsak till detta var kanske att 
dialoggruppens lärare även ansvarade för fonetikföreläsningarna och kände till 
vilka teman som behandlats.  

Uttalsövningar integreras i dialoggruppens undervisning till exempel genom 
att gruppen diskuterar olika aspekter av svenskt uttal när de dyker upp såsom till 
exempel inför Luciaprogrammet. Traditionella uttalsövningar ingår för övrigt inte 
heller mera i enhetens traditionella undervisning eftersom personalen funnit det 
mest ändamålsenligt att integrera uttalsövningar i den övriga undervisningen. Det 
finns ingen kommentar om uttalsövningar i utvärderingarna, vilket kanske kan 
tolkas som att studenterna betraktar uttalet som en integrerad del av 
undervisningen. 

I dialogundervisningen ingår även en inlärningsdagbok, där studenterna 
uppmanas reflektera över sin egen inlärning. Dagböcker i olika form har blivit ett 
allt vanligare inslag i högskoleundervisningen (Lindblom-Ylänne, Levander & 
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Wager 2003: 326). Dagboken anses i undervisningssammanhang vara en genre 
som stöder interaktionen mellan läraren och studenten. Den ständigt pågående 
diskussionen mellan studenten och läraren antas även ha en positiv inverkan på 
studenternas motivation (jfr Linnarud 1993: 112–113). Den form av dagbok som 
används i dialogundervisningen skiljer sig från en traditionell dagbok genom att 
den skrivs i en traditionell skolsituation till en bestämd mottagare, nämligen 
läraren. Dessutom skriver studenterna en text i veckan i dagboken vilket innebär 
att det handlar om en ”veckobok”. 

Studenterna hade både positiva och negativa erfarenheter av 
dagboksskrivandet. De flesta ansåg att dagboken var ett bra sätt att lära sig skriva 
bättre på svenska medan några ansåg att det var svårt att hitta något att skriva om 
varje vecka. Under vårterminerna har vi därför infört teman för dagböckerna för 
att utöka ordförrådet inom ett specifikt område. Studenterna får själva välja temat 
men uppmanas i varje text också kommentera den egna inlärningsprocessen.  

Jag tillämpar så kallad kodad återkoppling när jag kommenterar språket i 
dagböckerna (se Ferris 2002: 20–21). Detta innebär att jag streckar under 
felaktiga ord och uttryck och anger vilken feltyp det är frågan om, till exempel 
tempusfel, ordföljdsfel eller ordvalsfel. Studenterna ska sedan ta ställning till 
mina kommentarer och korrigera de felaktiga inslagen i sina texter. Därefter läser 
läraren texterna en gång till för att se ifall studenternas nya förslag är korrekta. 
Det är intressant att endast tre studenter kommenterade återkopplingen, som 
brukar anses vara en viktig motivationskomponent (se Dörnyei 1994). De 
studenter som nämnde korrigeringen av sina dagbokstexter i utvärderingen ansåg 
att det var bra att de var tvungna att själva ta ställning till felaktigheterna i sina 
texter.  

4.3 Gruppen 

Gruppstorleken i dialogundervisning har fastslagits till maximalt 12 deltagare 
eftersom det är av stor betydelse att studenterna känner sig trygga i gruppen och 
erbjuds möjligheter att uttala sig. Studier visar att trygghetskänsla är en viktig 
faktor vid andraspråksinlärning (se t.ex. Krashen 1981). Gruppens storlek har 
kommenterats av 45 studenter, vilket utgör ungefär hälften av studenterna i min 
undersökning. Alla ansåg att det är en fördel att gruppen är relativt liten. En liten 
grupp är även positiv med tanke på gruppandan. Det finns goda förutsättningar 
för att det ska kunna skapas samhörighet mellan gruppmedlemmarna i en liten 
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grupp. Gruppsamhörigheten har beskrivits som ”magnetismen” eller ”limmet” 
som håller ihop gruppen och bevarar den som ett system (Dörnyei 2001). En 
studie av ungerska studenter som studerade engelska som andraspråk visar att 
samhörighet i gruppen är en synnerligen viktig motivationskomponent i 
andraspråksinlärningen (Cl ment, Dörnyei & Noels 1994: 417–448). 

Det var sammanlagt 36 studenter som kommenterade atmosfären i gruppen, 
och av dessa ansåg 24 att atmosfären i gruppen varit bra medan 12 studenter 
ansåg att de inte upplevt någon samhörighet inom gruppen. Som lärare har jag 
under åren kunnat konstatera att grupperna fungerat olika bra. Ibland har det 
bildats väl fungerande små grupper inom gruppen och endast vid några tillfällen 
har jag uppfattat samhörighet mellan alla gruppmedlemmar. I den grupp som jag 
upplevt som den mest välfungerande av mina grupper (grupp 7: läsåret 2008–
2009) nämner 10 studenter av totalt 12 att de uppskattat den goda atmosfären i 
gruppen. En förklaring till den goda atmosfären kan vara att studenterna i gruppen 
upplevde att de var på ungefär samma nivå vad gäller färdigheterna i svenska. Jag 
fann 9 kommentarer om den jämna nivån i gruppen. I en grupp (grupp 10 läsåret 
2011–2012) upplevde 8 av de 11 studenterna att det var för stora skillnader 
mellan studenternas muntliga färdigheter i svenska, något som även jag lade 
märke till. Enheten informerar om dialoggruppen under studenternas första vecka 
vid universitetet, och vi understryker att dialoggruppen närmast är tänkt för 
studenter som inte använt svenska utanför klassrummet. Trots detta anmäler sig 
ibland tvåspråkiga studenter till gruppen, vilket naturligtvis inte behöver innebära 
att gruppen inte skulle fungera som grupp. Det är möjligt att tvåspråkiga studenter 
fungerar som goda modeller för de som inte är så vana vid att tala svenska men så 
blev inte fallet i den grupp jag ovan nämnde. De tvåspråkiga studenternas närvaro 
verkade tyvärr hämma de andra studenterna i gruppen vilket ledde till att de 
åtminstone i början av läsåret vågade uttala sig mycket sparsamt på svenska inför 
hela gruppen. 

4.4 Självförtroende 

Inlärarens självbild och självförtroende anses spela en viktig roll i 
andraspråksinlärning (Krashen 1981; Gardner 1985). Självförtroende definieras 
av Dörnyei (1994: 277) som en övertygelse hos individen om att han klarar av att 
producera resultat, uppnå mål eller utföra en uppgift på ett ändamålsenligt sätt. 
Självförtroendet kan indelas i en affektiv och kognitiv aspekt. Den affektiva 
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aspekten beskrivs som inlärarens ängslan att använda språket och den kognitiva 
utgörs av inlärarens självevaluering av de egna färdigheterna. Den humanistiska 
ansatsen i språkundervisningen, som växte fram under 1980-talet, betonar de 
affektiva faktorerna till exempel inlärares ängslan (Ericsson 1989: 117). Ängslan 
förekommer främst i situationer när inläraren ska använda andraspråket i tal 
(Spolsky 1989: 113−115). 

Det är hela 41 studenter som i sina utvärderingar berör affektiva faktorer. 
Deras kommentarer kan sammanfattas på följande sätt: ”Jag är inte längre rädd att 
tala svenska”, ”tack vare dialoggruppen började jag våga tala svenska” 
och ”dialoggruppen bildade en trygg plats där man vågar vara sig själv”. Bland de 
41 kommentarerna fanns två som gav uttryck för negativa upplevelser. I båda 
fallen uttryckte skribenterna obehag för muntliga presentationer. Den ena 
studenten ansåg dock att det på våren inte var lika obehagligt att tala svenska i 
grupp som det var i början av höstterminen. 

5 Sammanfattning 
I min doktorsavhandling (Haagensen 2007) fokuserade jag på den första gruppen 
som deltog i dialogundervisning och kom då fram till att det fanns vissa så kallade 
motivationskomponenter (se Dörnyei 1994: 280) som framstår som särskilt 
viktiga med tanke på en framgångsrik språkinlärning. Dessa är till exempel 
inlärarnas självförtroende, kursinnehållets relevans, lärarens auktoritetstyp, 
återkoppling samt gruppsammanhållningen. Det visar sig att samma 
motivationskomponenter även berörs i de 99 utvärderingar som legat som grund 
för denna studie. Studenterna uppskattade till exempel att själva få påverka 
innehållet i kursen och en student relaterar själv detta till motivation: 

Det har varit trevligt att skriva rapporter eftersom vi har själv fått vara med 
och bestämma vilka saker vi gör och vilka ställen vi besöker. Motivationen är 
bättre när man själv får påverka saker och välja sådana som intresserar på 
riktigt. (G5:2) 

De motivationskomponenter som nämnts av många studenter är självförtroende 
och gruppsammanhållning, det vill säga två komponenter som hör nära samman 
med dialogundervisning. I en grupp där atmosfären är vänlig och stöttande vågar 
gruppmedlemmarna delta i diskussionen, vilket leder till att deras självförtroende 
ökar, något som i sin tur gagnar språkinlärningen. I dialogundervisning ger vi 
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förutsättningarna för att en positiv gruppanda ska skapas genom att gruppen och 
läraren samarbetar intensivt under ett helt läsår.  

Två motivationskomponenter som jag hade väntat mig skulle ingå i 
utvärderingarna är lärarens auktoritetstyp samt betydelsen av återkoppling, men 
det var få studenter som uppmärksammade dessa aspekter av dialogundervisning.  
Det är möjligt att studenterna inte har några förväntningar på hur en 
universitetslärare ska agera eftersom de deltar i dialogundervisning under sitt 
första läsår vid universitetet.  

Det är värdefullt att studenters kursutvärderingar ligger som grund för 
utvecklingen av undervisningen och som lärare bör man naturligtvis vara lyhörd 
för studenternas önskemål. På enheten för nordiska språk har vi försökt förändra 
dialogundervisningen i den riktning som studenterna önskar till exempel genom 
att anpassa undervisningen i fonetik och grammatik utgående från studenternas 
kommentarer. Även om min studie visar att studenterna betraktar 
dialogundervisningen som en välfungerande studiehelhet är det av stor vikt att det 
ständigt pågår ett utvecklingsarbete där studenternas erfarenheter och åsikter 
alltid tas i beaktande. Vi har på enheten dragit nytta av erfarenheterna av försöken 
med språkbad för vuxna och dialogundervisning. Den förnyade kursen i 
grammatik som ovan beskrevs är endast ett exempel på hur principer som visat 
sig fungera väl i språkbad och dialogundervisning även börjat tillämpas i andra 
kurser som enheten erbjuder. 
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Metaforiskt om svenskan – universitets-
studerande beskriver svenskan som språk 

Anne Huhtala 

1 Inledning 
Det finns relativt mycket forskning kring metaforiska uttryck som studerande 
använder om sin inlärning, sina lärare, sig själva som inlärare och som (blivande) 
lärare (se Turunen & Kalaja 2004 och Turunen 2003 för en sammanfattning). 
Däremot har man inte i liknande utsträckning forskat i metaforer som 
språkstuderande använder om de(t) språk de studerar. Bland annat därför har jag 
valt att ställa följande forskningsfråga: Vilka metaforer använder finskspråkiga 
svenskstuderande när de beskriver svenskan som språk? En grundläggande orsak 
till mitt intresse för språkstuderandes metaforer om språk är att dessa enligt min 
uppfattning kan berätta något om inställningen till språket och språkstudierna. 

I följande avsnitt kommer jag att presentera två olika syner på vad en metafor 
är och hur den kan definieras. I avsnitt 3 redogör jag för mitt material och min 
metod, och i avsnitt 4 går jag igenom resultaten genom att presentera de fem 
rotmetaforer som har kunnat urskiljas genom analysen. I sista avsnittet gör jag en 
sammanfattning av resultaten och diskuterar dem ur ett språkinlärningsperspektiv. 

2 Den aristoteliska och den lakoffska 
metaforsynen 

Metaforer och metaforanvändning har intresserat bland annat filosofer, poeter, 
psykologer, litteraturvetare och lingvister under de gångna århundradena (se 
Stålhammar 1997: 21–34 för en kort historisk översikt över metaforforskningen). 
Enligt ben-Aaron (2005: 288–289) går det att urskilja två huvudlinjer i metafor-
forskningen: den traditionella, aristoteliska synen och den lakoffska synen. Den 
aristoteliska synen betraktar metaforerna som en språklig företeelse, medan den 
lakoffska synen ser metaforerna som ett begreppsligt, kognitivt fenomen. (Se 
också Huhtala 2008: 45–53) 
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Enligt den aristoteliska synen är metaforer fenomen på språkets yta, det vill 
säga metaforiska språkliga uttryck: 

Metafor är att ett ord som betecknar en sak förs över till en annan sak, 
antingen så att ordet förs över så att ett allmännare begrepp används i stället 
för ett mer speciellt, eller ett mer speciellt används för ett allmännare, eller ett 
speciellt för ett annat speciellt, eller så att det förs över genom analogi. 
(Aristoteles 1994: 56) 

Denna syn representeras av många lingvister, bland annat Svanlund (1995) och 
Stålhammar (1997). Stålhammar (1997: 9) definierar metaforerna som ”ord som 
används i en ny, utvidgad, överförd betydelse”. Själva ordet metafor kommer från 
grekiskans meta pherein som betyder ’föra, flytta över’ (ibid.: 13). Enligt 
Stålhammar bildar metaforer broar från det kända till det okända, från det bekanta 
till det obekanta. Om man använder ordet varg för att beskriva en människa, 
bidrar man till att människan ses på ett visst sätt; detta sker eftersom vissa 
associationer som förknippas med vargar (t.ex. grymhet) förs över till det nya 
användningsområdet. För att kunna tolka och förstå en metafor, måste man enligt 
denna syn ta i beaktande både dess (ordagranna) betydelse och det sammanhang 
där metaforen förekommer. Tolkningen är föränderlig, eftersom tolkningar har att 
göra med individuella erfarenheter. Metaforanvändningen är dock inte enbart ett 
individuellt fenomen, eftersom valet av metaforer påverkas av den omgivande 
kulturen. (Stålhammar 1997: 9–13) 

Den så kallade lakoffska metaforsynen blev känd genom George Lakoff och 
Mark Johnsons (1980) verk Metaphors we live by, men likartade tankar om 
metaforen som ett konceptuellt hellre än ett språkligt fenomen hade presenterats 
av Michael Reddy ett år tidigare (Reddy 1993/1979, se Lakoff & Johnson 1980: 
10–13; Lakoff 1993). Teorin har utvecklats vidare bland annat av Johnson (1987), 
Lakoff och Turner (1989) och Lakoff (1993). 

Denna syn kan på många sätt ses som kritik mot den traditionella synen. 
Enligt Lakoff och Johnson (1980: 3–6) är metaforen inte ett språkligt utan ett 
kognitivt fenomen. Hela det mänskliga begreppssystemet är metaforiskt 
strukturerat; därmed kan metaforen anses styra människans sätt att tolka världen 
omkring sig och hennes sätt att leva sitt liv. Metaforen gör det möjligt för 
människan att förstå abstrakta eller ostrukturerade fenomen (t.ex. känslor och 
upplevelser) med hjälp av mera konkreta eller strukturerade företeelser, metaforer 
som är hämtade från den fysiska världen: man talar om tid genom ekonomiska 
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termer (”det där är slöseri med tid”), beskriver känslor med hjälp av konkreta 
fenomen (”han försökte dränka sin sorg i sprit”), och så vidare. Man kan se till 
exempel ett kärleksförhållande som en resa, vilket kanske gör detta fenomen 
lättare att förstå och relatera till andra fenomen i livet. (Se Lakoff 1993) 

Som Lakoff och Turner (1989: 50–51, 107–109, 214) påpekar, hjälper 
metaforen människan att förstå sig själv, sin kultur och sin värld. Metaforen 
handlar inte enbart om språkliga uttryck, det vill säga vissa kombinationer av ord; 
det viktiga är det mentala innehåll som orden uttrycker. De kognitiva, 
begreppsliga metaforerna kallas också för rotmetaforer (i den här artikeln skrivna 
med versaler; t.ex. LIVET ÄR EN RESA), och dessa metaforer kan betecknas 
med hjälp av ett stort antal enskilda språkliga uttryck (t.ex. ”jag har valt en bra 
väg”; ”det är dags att gå vidare”). De metaforiska betydelserna är mer eller 
mindre gemensamma i en viss kultur, vilket innebär gemensamma ramar för 
tolkningen. 

A metaphor, after all, is not a linguistic expression. It is a mapping from one 
conceptual domain to another, and as such it has a three-part structure: two 
endpoints (the source and target schemas) and a bridge between them (the 
detailed mapping). Such structures are highly constrained. It is not the case 
that anything can be anything. (Lakoff & Turner 1989: 203) 

Enligt Lakoff och Turner (1989: 58–65, 110–136) borde man inte tänka på ett 
begrepp som helhet som antingen metaforiskt eller icke-metaforiskt; det 
metaforiska har att göra med vissa aspekter av den begreppsliga strukturen. De 
anser att man inte heller borde se allt språk och tänkande som metaforiskt, ett 
påstående som ibland förs fram av metaforforskare. Vissa traditionella teorier 
utgår ifrån att det finns en ömsesidig relation mellan källdomänen och 
måldomänen; enligt den lakoffska synen är det målbegreppet som förstås på basis 
av källbegreppet, men inte tvärtom. Enligt denna syn borde man inte heller tala 
om ordens ”ordagranna” betydelser som om det fanns något sådant som en 
entydig, neutral och objektiv betydelse hos orden. Det som dock förenar den 
traditionella och den lakoffska synen är tanken om att metaforer kan tolkas på 
olika sätt: en enda ”objektiv” tolkning är överhuvudtaget inte möjlig. 

I denna artikel utgår jag från den lakoffska synen på metaforen som ett 
begreppsligt, kognitivt fenomen. Jag har koncentrerat mig på så kallade 
strukturella metaforer (t.ex. LIVET ÄR EN RESA) där ett begrepp förstås med 
hjälp av (vissa egenskaper av) ett annat begrepp (Lakoff & Johnson 1980: 3–13, 
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61–68). Däremot har jag inte tagit med vare sig orienterande metaforer som enligt 
den lakoffska synen ordnar hela begreppssystem i förhållande till varandra (t.ex. 
MYCKET ÄR UPP – LITET ÄR NER, ”priserna har stigit”) eller ontologiska 
metaforer, till exempel personifiering. 

3 Material och metod 
Som material använder jag 100 uppsatser skrivna av finskspråkiga 
svenskstuderande vid Helsingfors universitet mellan 2008 och 2011. Av 
skribenterna var de flesta (80 personer) förstaårsstuderande och deras uppsatser 
samlades in som en del av TAITO-projektet, ett gemensamt projekt mellan fem 
språkämnen vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet (se Huhtala & 
Lehti-Eklund 2012). I sina uppsatser fick studerandena reflektera över varför de 
har valt att studera svenska och vad de förväntar sig av sina studier. Resten av 
skribenterna (20 personer) höll på med sina fördjupade studier i svenska och fick 
skriva fritt om ämnet Svenskan och jag. Av skribenterna var 12 män och 88 
kvinnor. Alla dessa studerande har gett sitt tillstånd till att uppsatserna får 
användas som forskningsmaterial. Textutdragen ur uppsatserna är i den form de 
förekommer i uppsatserna och har inte korrigerats språkligt. Alla utdrag är 
anonymiserade. 

För att kunna svara på min forskningsfråga – Vilka metaforer använder 
finskspråkiga svenskstuderande när de beskriver svenskan som språk? – har jag 
kodat alla de metaforiska uttryck som studerandena har använt om svenskan. De 
kodade uttrycken har jag kategoriserat under fem rotmetaforer. Här vill jag 
påpeka att det finns många uppsatser i materialet där skribenten inte har beskrivit 
svenskan genom metaforiska uttryck; däremot har till exempel studierna, det 
blivande yrket eller livet i allmänhet beskrivits genom metaforiska uttryck. Dessa 
har jag dock inte tagit med i analysen. Enda undantaget utgörs av en uppsats som 
jag kommenterar skilt i slutet av resultatavsnittet för att visa hur starkt vissa 
metaforer kan prägla och organisera berättelser – och enligt den lakoffska synen 
också människors upplevelser av sitt liv och sina erfarenheter. Jag är inte 
intresserad av antalet olika metaforiska uttryck i uppsatserna utan närmast av 
vilka typer av rotmetaforer det går att urskilja på basis av de metaforiska 
uttrycken i texterna. Dessutom reflekterar jag över vad dessa rotmetaforer kan 
tänkas innebära för språkinlärningen. Även om dessa reflektioner av naturliga 
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skäl är hypotetiska anser jag det vara värt ett försök att fundera på de eventuella 
implikationer som metaforerna kan ha för (inställningen till) studierna. 

4 Resultat: fem rotmetaforer om svenskan som 
språk 

Det har visat sig att metaforer kring svenskan är relativt vanliga i texter som 
svenskstuderande skriver om sig själva och sina studier. Detta är förstås mer än 
naturligt: har man valt att studera svenska vid universitetet har man säkert 
funderat en hel del på språket och sin relation till det. 

De metaforer som vi använder kan anses vara betydelsefulla. De lyfter fram 
vissa upplevelser, erfarenheter och målsättningar samtidigt som de döljer andra. 
Dessutom hjälper de oss att skapa mening i livet, strukturera vår vardag samt 
förstå oss själva och våra erfarenheter bättre. Därför kan de sägas konstruera vår 
verklighet, inte bara strukturera den. (Lakoff & Johnson 1980: 144, 233) Om man 
således ser metaforen som ett kognitivt fenomen, kan man anse att studerandenas 
metaforer om svenskan kan berätta någonting om deras tankar kring och 
inställning till språket. 

Jag har kategoriserat de metaforiska uttrycken i uppsatserna under fem 
rotmetaforer. Innan jag började med min analys antog jag att det kunde finnas 
skillnader i mäns och kvinnors sätt att använda metaforiska uttryck samt olikheter 
mellan de metaforiska uttryck som nybörjare respektive mer avancerade 
studerande använder. Analysen gav dock inget stöd för en sådan tolkning. Hur 
man beskriver svenskan som språk tycks vara ett personligt fenomen, som dock 
påverkas av den omgivande kulturen. 

De flesta metaforiska uttryck kring svenskan som jag har kodat i uppsatserna 
kan enligt min mening kategoriseras under rotmetaforen SVENSKAN ÄR EN 
PARTNER. Många studerande skriver om sin kärlek – till och med passion – till 
svenskan (ex. 1). (Utdragen ur texterna har jag markerat på följande sätt: G = 
studerande på grundstudienivå, F = studerande på fördjupad nivå; kv = kvinna,  
m = man.) 

(1) Jag har alltid tyckt om svenska språket, och min kärlek mot språket och 
svenska och finlandsvenska kulturen har bara ökat sig bland mina år i 
universitetet. (F/kv) 
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Som alla andra förhållanden, kan också förhållandet till ett språk innebära både 
positiva och negativa upplevelser och gå igenom svåra faser. Exempel 2 illustrerar 
detta. Där beskriver en kvinnlig student hur kär hon var i svenskan på lågstadiet, 
men därefter blev relationen till språket mer komplicerad. Kärleken till svenskan 
svalnade dessutom en aning efter gymnasiet då ett annat språk tillfälligt hade 
blivit viktigare för henne. Kärleken till svenskan var dock starkare och nu jobbar 
hon redan som språklärare – och älskar det språk som hon undervisar i.  

(2) Jo, lågstadiet var rena rama kärleken när det gällde svenskan. [...] Efter 
gymnasiet började för första gången en längre period under vilken jag 
inte behövde använda svenska. Nämligen hade tyskan temporärt vunnit 
mitt hjärta helt och hållet. [...] Men kärleken till [svenska] språket vann 
och nu är jag en svensklärare som studerar svenskan vid sidan om jobbet. 
En svensklärare som älskar sitt arbete men ändå vill förbättra sina 
kunskaper. [...] En svensklärare som alltid kommer att ha ett speciellt 
förhållande till detta språk, trots några gropar på vägen. (F/kv) 

Den som upplever språket som en partner, kan också hoppas att det går att roa sig 
med denna partner. Ofta är man också medveten om att man själv kan påverka sin 
inställning: 

(3) Jag har aldrig hatat svenska språket men ibland har jag haft frustrerande 
stunder med det. Positiva stunder har jag ändå haft mycket mera. [...] Min 
dröm är att jag någon dag kan roa mig med svenska språket på samma 
sätt jag redan gör med finskan. Allt det kräver är litet djärvhet och 
nyfikenhet. (F/kv) 

Även om förhållandet kan kännas motstridigt och komplicerat, vill man gärna 
fortsätta med språket – och få förhållandet att fungera. I några uppsatser beskrivs 
relationen till svenskan som ett förhållande där hat och kärlek har alternerat under 
årens lopp. I vissa fall har relationen kunnat vara mycket traumatisk:  

(4) Men ännu har jag ett lite konstigt förhållande med svenskan. Å ena sidan 
gillar jag den å andra sidan hatar jag den ibland för den har förorsakat 
mig så många ångestfulla år. Just nu är min inställning till detta språk 
ändå positiv. Jag vill ge mig själv och svenskan en ny chans. (F/kv) 

Skribenten berättar utförligt om sin ångest och om en mycket svår period under 
studierna. För det första hade hon svårigheter med att välja yrkesinriktning. För 
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det andra var hon rädd för att tala svenska: som perfektionist kunde hon inte 
acceptera att hon bara var ”dålig eller medioker”. Hon berättar att hon då gav upp; 
hon deltog i undervisningen, men gjorde knappast någonting för att lära sig. I 
något skede började hon dock fundera mera på sin framtid och bestämde sig att 
trots allt avlägga kandidatexamen och ”åtminstone först jobba som lärare”: 

(5) Beslutet betydde att jag måste byta min attityd och studievanor. Jag borde 
börja våga tala svenska och strunta i om jag gör några fel. Att uppöva 
mina kunskaper var viktigt såsom att inte alltid sätta mina egna mål så 
högt. Nu har jag motivationen och viljan att bli bättre och mera flytande 
särskilt att tala svenska. (F/kv) 

Några av dem som beskriver sin kärlek till svenskan tycks dessutom se språket 
genom rotmetaforen SVENSKAN ÄR ETT INSTRUMENT. I exempel 6 ser 
studenten svenskan som ett sätt att förbereda sig för arbetslivet. 

(6) Länge hade jag visserligen två lidelser, svenska språket och [X-ämnet]. 
[...] Genom att studera svenska språket skapar man bra färdigheter med 
sikte på yrkeslivet. [...] Dock betraktar jag svenskan inte bara som 
redskap. (G/kv) 

Ibland händer det till och med att studerande som säger sig ha hatat svenskan i 
början, senare har valt att studera svenska (som biämne eller till och med som 
huvudämne) vid universitetet.  

(7) När jag började studera svenska språket i högstadiet, hatade jag den. [...] 
I gymnasiet insåg jag att jag vill göra något med svenska språket och 
använda det på riktiga sammanhang med svenskspråkiga människor. 
(F/kv) 

Den här skribenten har kommit till insikt om att man också kan använda svenskan 
till något viktigt och praktiskt. Också hon har således börjat se svenskan som ett 
medel, ett instrument för att kunna nå andra mål i livet. Det pratiska 
förhållningssättet ledde till att hon mer och mer började använda de möjligheter 
att använda svenska som hon hade i sin hemstad; senare reste hon till Sverige för 
att studera och arbeta. Efter det har hon fortsatt att använda svenska i Finland, 
både i studierna och i arbetslivet. 

I några uppsatser beskrivs svenskan som en nyckel till andra kulturer (ex. 8) 
eller flera valmöjligheter i arbetslivet. Här får språket en konkret och praktisk 
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funktion som kan hjälpa studerande att komma in i något nytt och 
eftersträvansvärt. Språket fungerar således som ett sätt att få tillgång till något 
annat viktigt i livet. 

(8) Jag anser att språket är en nyckel till att verkligen förstå andra kulturer. 
(G/kv) 

I några uppsatser beskrivs svenskan genom rotmetaforen SVENSKAN ÄR EN 
MEKANISK KONSTRUKTION. Vilken typ av konstruktion det är frågan om 
varierar från fall till fall. Ibland är den relativt enkelt konstruerad och liknar en 
mekanisk leksak (ex. 9): den har en enkel mekanism och är konstruerad av 
klossar. 

(9) Förstås är jag också intresserad att undersöka språket från en 
vetenskaplig synpunkt: dess mekanismer och lagar och hur det består av 
olika byggklossar. (G/kv)  

Här uttrycker skribenten en strukturorienterad syn på språk och språkinlärning. 
Hon tycks vilja komma in i svenskan genom en grammatisk analys och en 
teoretisk begreppsapparat. Också den här studenten använder dessutom 
rotmetaforen SVENSKAN ÄR ETT INSTRUMENT, vilket framgår bland annat 
av följande utdrag: 

(10) Jag är framför allt intresserad om språk i bruk, dvs. att jag vill lära mig 
att kommunicera på svenska flytande och övertygande. I framtiden 
hoppas jag att jag kan använda svenska i vardagligt arbetsliv utan ett 
tvivel om mina kunskaper och utan känslan av obekvämhet. [...] Men 
först och främst hoppas jag att svenskan blir ett nyttigt verktyg för mig. 
(G/kv) 

I andra fall kan den mekaniska konstruktionen vara mycket avancerad och 
fantasifull, till och med en tidsmaskin: 

(11) Även om det är just svenskan som jag inte har kunnat använda så mycket 
under de senaste åren, är det ganska märkligt att inse på vilket sätt 
språket och dess användande kan innehålla och bär minnena. När jag 
talar svenskan, så ofta verkar det som om jag var i en tidsmaskin. (F/m) 

I sin uppsats berättar skribenten om de trevliga minnen som han kan nå med hjälp 
av tidsmaskinen; han nämner till exempel en bra svensklärare och trevliga 
lektioner i skolan samt en givande tidigare vistelse i Sverige. Här förmedlar 
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metaforen en emotionell och känsloladdad inställning till språket; 
studieatmosfären och stämningen verkar vara det som upprätthåller skribentens 
intresse för svenskan.  

Svenskan kan också beskrivas som något mycket djupt – eller till och med 
bottenlöst, genom rotmetaforen SVENSKAN ÄR EN BOTTENLÖS ÖPPNING I 
MARKEN. Här kan svenskan beskrivas som en brunn eller en avgrund utan 
botten. 

(12) [S]venskan, liksom alla andra språk, är en bottenlös brunn. Man 
utvecklas hela tiden och ska aldrig kunna alla ord eller veta allt om 
språket. Mycket har jag i alla fall redan lärt mig och kommer 
förhoppningsvis att lära mig också i framtiden. Att aldrig bli färdig och 
att kunna lära sig något nytt hela tiden är kanske just orsaken till att det är 
så intressant med språk.  (F/kv) 

(13) Jag är ingen lugn natur, utan är förtjust i att ständigt leta efter nya 
upplevelser, så det kändes lagom obesvärat att börja studera andra språk 
och kulturer. Jag påverkas starkt av hur omgivningen ser ut: huruvida det 
är livligt eller stilla runt om mig. Ifall det inte försiggår så mycket så blir 
jag lätt uttråkad. [...] Det svenska ordflödet är som att ramla ner i den 
bottenlösa avgrunden. Det är omöjligt att sluta falla. (G/m) 

Det intressanta är att de studerande som använder dessa metaforiska uttryck inte 
beskriver fenomenet som något obehagligt eller skrämmande. Det som 
uppsatserna låter förstå är att det aldrig är möjligt att behärska språket perfekt: 
fast man lär sig nytt hela tiden, finns det alltid något annat att lära sig. Detta kan 
också vara en del av fascinationen med språk: ingen kan – eller behöver kunna – 
något språk perfekt för att kunna njuta av det. Metaforen kan också vara ett 
uttryck för att man har övergett all överdriven kontroll och perfektionism, att man 
vågar experimentera med språket och litar på sin förmåga att klara sig. Detta 
innebär dock inte att dessa studenter inte skulle göra sitt bästa för att lära sig 
språket. Den manliga skribenten ovan berättar till exempel att han arbetade på 
svenska ett helt år och koncentrerade sig ”hårt på att sträva efter det felfria 
uttalet” och anser också att han alltid emellanåt lyckades med det. Han såg dessa 
strävanden närmast som en rolig tävling och anser sig ha hittat en tävlingsdrift i 
sig själv, en drift som han tidigare inte ens hade trott att han hade. 

Resemetaforer är mycket vanliga i västvärlden – och förekommer också i 
några av de berättelser som jag har undersökt. Således kan svenskan beskrivas 
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också genom rotmetaforen SVENSKAN ÄR EN RESA, i följande fall (ex. 14) 
som en färd till en större kulturell kunskap och förståelse.  

(14) Jag tycker att Norden och nordiska kulturer är fascinerande, och svenska 
språk är en bra väg för att lära mig veta mer om de här kulturerna (G/kv) 

I en uppsats används resemetaforen genomgående för att beskriva såväl språket, 
relationen till språket som språkstudierna. Dessutom låter texten förstå att 
berättaren överhuvudtaget upplever sina val i livet genom rotmetaforen LIVET 
ÄR EN RESA. Enligt denna rotmetafor kan olika mål i livet (t.ex. det blivande 
yrket) ses som resmål. Vid sidan av resemetaforen använder skribenten en annan 
rotmetafor, ATT VETA ÄR ATT SE (Lakoff 1993; se de kursiverade uttrycken i 
texten). Dessa två rotmetaforer präglar hela texten och kompletterar varandra. I 
uppsatsen beskrivs vägen (studiegången) som smal och dimmig, men skribenten 
hoppas att dimman så småningom skingras. Hon har gett sin uppsats rubriken ”På 
stigen till bättre svenska”. 

(15) Vägen till Nordica har varit någorlunda rak men dimmig och oklar för 
mig. [...] Situationen var liksom om jag hade kommit till en smal stig i en 
tjock dimma och försökt värdera vilkendera riktningen som skulle vara 
bättre. [...]. Resan i den valda riktningen har börjat och studierna har 
kommit i gång. Stigen verkar ändå vara svårframkomlig, åtminstone till 
en början. [...] På stigen ser det fortfarande ganska dimmigt ut framför 
mig. [...] Förhoppningsvis lättar dimman under det här läsåret så att jag 
kan se om det här är den rätta riktningen. Fast jag var tvungen att söka en 
annan stig nästa vår, skulle jag åtminstone ha lärt mig litet mera svenska 
under färden. (G/kv) 

Det som skribenten är osäker på eller som hon inte kan veta, beskrivs som 
dimmigt och oklart. Om det är dimmigt, är det svårt att veta vart man borde gå; 
man ser inte tydligt vart stigen leder eller om det eventuellt finns några hinder på 
vägen – eller någon trevligare och lättare väg som man kanske borde välja. 
Dimman hindrar skribenten från att se om den stig som hon har valt är den rätta 
och om den går i rätt riktning. Hon vet inte om svenskan är det ämne hon vill 
studera (den stig hon vill följa) eller om hon eventuellt blir tvungen att ”söka en 
annan stig”. (Se Lakoff 1993 om rotmetaforerna KNOWING IS SEEING och 
LIFE IS A JOURNEY.) 
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5 Sammanfattande diskussion: vad kan 
metaforerna innebära för studierna? 

Om man ser på metaforen genom den lakoffska (kognitiva) metaforsynen kan 
man anse det vara av stor betydelse hur språkstuderande skildrar det språk som de 
studerar vid universitetet. Detta kan ha betydelse för deras inställning till 
studierna och till de eventuella problem som de stöter på under studierna. Genom 
en metaforisk analys kan man dessutom (åtminstone hypotetiskt) försöka komma 
underfund med de olika behov som skribenterna har som inlärare. 

Det är fascinerande att så många svenskstuderande ser på språket via 
rotmetaforen SVENSKAN ÄR EN PARTNER. I den här artikeln har jag bara 
kunnat ta med en bråkdel av alla de metaforiska uttryck av denna typ som jag 
hittade i uppsatserna. Den som ser sin relation till språket som ett förhållande kan 
för det mesta tänkas vara positivt inställd till språket. Relationen till en partner 
kan medföra också motstridiga känslor och ”negativa stunder”, som en student 
uttrycker förhållandet. De positiva stunderna tycks dock vara dominerande, vilket 
innebär att man gärna vill komma över problemen och få förhållandet att fungera 
igen. Detta sätt att se på språket kan ses som positivt också ur ett 
språkinlärningsperspektiv: en studerande som är kär i språket kan tänkas ha en 
positiv attityd till studierna trots utmaningar och eventuella problem under 
studietiden. 

Några av studerandena beskriver svenskan som ett verktyg av något slag, 
genom rotmetaforen SVENSKAN ÄR ETT INSTRUMENT. Detta är i och för sig 
naturligt. För många studerande är användningen av och kommunikationen på 
målspråket närmast ett medel för att nå andra viktiga, till exempel professionella, 
mål i livet (se också Huhtala 2012). I mitt material använder studerande bland 
annat orden verktyg och nyckel för att hänvisa till denna aspekt. De tycks förhålla 
sig till språket relativt pragmatiskt och vill göra också annat betydelsefullt med 
hjälp av sina språkkunskaper. För dessa studerande är det sannolikt viktigt att 
studierna känns nyttiga, praktiska och inte för teoretiska. Också många av de 
studerande som beskriver sin kärlek till svenskan skildrar språket som ett medel 
för att kunna nå andra mål i livet. De förväntar sig således att relationen till 
partnern ska vara ömsesidig. 

De språkliga uttryck i materialet som hör ihop med rotmetaforen 
SVENSKAN ÄR EN MEKANISK KONSTRUKTION är av två typer. I det ena 
fallet är konstruktionen relativt enkel och kan till och med bestå av byggklossar. 
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Även om konstruktionen inte är komplicerad, fungerar den enligt vissa lagar, 
vilka skribenten vill studera också vetenskapligt. Denna typ av metafor uttrycker 
en vilja att komma in i språket genom analytiskt tänkande och en djupare insikt i 
språkets grammatik. I det andra fallet är utgångspunkten mer känslomässig: 
språket upplevs som en avancerad teknisk uppfinning, en tidsmaskin som kan 
bära med sig positiva minnen. Här tycks de tidigare positiva erfarenheterna 
fungera som den motor som får studeranden att fortsätta med svenskan, även om 
språket inte är hans huvudämne. För denna typ av studerande är det antagligen 
viktigt att studierna erbjuder också känslomässig stimulans; en positiv upplevelse 
av studierna och studiekontexten tycks i det här fallet vara åtminstone lika viktig 
som själva substansen i studierna. 

SVENSKAN ÄR EN BOTTENLÖS ÖPPNING I MARKEN är enligt min 
mening den mest speciella rotmetaforen i uppsatserna. Den förekommer i två 
uppsatser; i den ena beskrivs öppningen som en brunn, i den andra som en 
avgrund. Helt intuitivt kunde man tänka sig att en bottenlös öppning är hotande 
och till och med farlig, men ingenting sådant kan ses i de två uppsatserna. I båda 
fallen kan metaforen tolkas som ett uttryck för det faktum att en människa aldrig 
kan behärska ett språk perfekt: bottnen kommer inte emot hur man än studerar. Ur 
ett inlärningsperspektiv innebär detta sätt att se på språket antagligen en 
avslappnad och stressfri inställning till både språkanvändning och språkstudier 
samt ett holistiskt förhållningssätt till allt vad det innebär att vara i kontakt med 
ett främmande språk. 

Eftersom hela livet – och därmed många viktiga händelser i livet – ofta 
beskrivs genom resemetaforiken, var det väntat att rotmetaforen SVENSKAN ÄR 
EN RESA skulle kunna urskiljas i materialet. Eftersom metaforen är så vanlig – 
och eftersom resor kan vara både trevliga och mindre trevliga – är det svårare att 
endast på basis av denna metafor (ens hypotetiskt) dra slutsatser om inställningen 
till studierna. Till det skulle man behöva en noggrann analys av den kombination 
av metaforer som skribenterna använder i sina texter. Denna slutsats kunde jag 
dra också när jag analyserade uppsatsen där skribenten berättar om sin färd längs 
en smal stig i tjock dimma. I hennes berättelse förekommer resemetaforen 
genomgående i samband med en annan rotmetafor ATT VETA ÄR ATT SE. 
Antagligen skulle (den studierelaterade) dimman ha skingrats och resan ha känts 
lättare om skribenten hade fått studievägledning just i det här skedet av studierna. 

På basis av min analys anser jag att diskussioner kring studerandes metaforer 
skulle vara till nytta till exempel i samband med studievägledning och 
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handledning. Om studerande fick beskriva sig själva, sina studier och sitt 
huvudämne via metaforiska uttryck och sedan diskutera och reflektera över dessa 
tillsammans, skulle de kanske få en djupare insikt om sig själva som inlärare, sin 
inlärning och sina studier samt de utmaningar som eventuellt hör ihop med dessa. 
Diskussioner kring språkmetaforer kan således anses vara användbara som ett 
redskap för självreflektion (se också de Guerrero & Villamil 2001; Bozlk 2002). 
Därigenom kan de också bidra till en mer medveten identitetsutveckling. 

I framtida forskning skulle det vara inspirerande att undersöka 
universitetsstuderandes texter genom att se på den kombination av metaforer som 
de enskilda texterna innehåller. Med hjälp av en sådan analys kunde man få en 
rikare bild av och en större förståelse för hur studerandena ser på sig själva och 
sina (språk)studier i universitetskontexten. 
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Regionala finlandismer i samtida finlandssvenskt 
tidningsspråk 

Charlotta af Hällström-Reijonen 

1 Inledning 
Hur enhetlig är den finlandssvenska tidningsprosan egentligen, om man ser på 
förekomsten av finlandismer? Hur stor är skillnaden mellan de olika regionerna? 
Finns det mycket särösterbottniska finlandismer? Förekommer det färre 
finlandismer i det åländska tidningsspråket? Har de små lokaltidningarna fler 
finlandismer än de större tidningarna? Finns det mest finlandismer i det 
sydfinlandssvenska tidningsspråket? Det finns en hel del som vi tror att vi vet om 
den finlandssvenska regionala variationen, men hur ser tidningsprosan ut på 
riktigt? 

I denna studie presenterar jag preliminära resultat jag fått inom projektet 
Svenskan i Finland – i dag och i går. (Mer om projektet, se 
<http://www.sls.fi/doc.php?category=5&docid=743>.) Inom den del av projektet 
som behandlar finlandssvenskan i skrift kartlägger jag den regionala spridningen 
av finlandismer i Finland i samtida finlandssvenskt tidningsspråk. Syftet med min 
undersökning är att ta reda på hur enhetlig eller tvärtom regionalt spridd den 
finlandssvenska dagstidningsprosan är.  I projektet använder jag mig både av 
systematisk excerpering och av korpusundersökningar, men här koncentrerar jag 
mig på det excerperade materialet. 

Materialet består av ledare och notiser i 10 tidningsnummer av alla 10 
svenskspråkiga dagstidningar i Finland (totalt 400 texter, 100 ledare och 300 
notiser). De tio tidningarna är Östra Nyland (ÖN), Borgåbladet (Bbl), 
Hufvudstadsbladet (Hbl), Västra Nyland (VN), Åbo Underrättelser (ÅU), Syd-
Österbotten (SÖ), Vasabladet (Vbl), Österbottens tidning (ÖT), Ålandstidningen 
(Ål) och Nya Åland (NÅ). Jag har använt mig av en indelning av 
finlandssvenskan i tre regioner: sydfinlandssvenskt regionalspråk (bestående av 
Nyland och Åboland), österbottniskt regionalspråk och åländskt regionalspråk. 
(Jfr af Hällström-Reijonen 2012: 77.) Av tidningarna räknar jag fem (Bbl, Hbl, 
VN, ÅU och ÖN) som sydfinlandssvenska, tre (SÖ, Vbl och ÖT) som 
österbottniska och två (Ål, NÅ) som åländska. 
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Ur materialet har jag excerperat finlandismer och analyserat dem utgående 
från deras regionala spridning, typ av artikel de förekommer i (ledare eller notis) 
och frekvens. I gruppen excerperade finlandismer ingår dock inte officiella 
finlandismer och rena ordföljdsdrag. De excerperade finlandismerna är närmast 
av den typ som återfinns i Finlandssvensk ordbok (af Hällström-Reijonen & 
Reuter 2008). 

Jag har valt notiser och ledare för att de representerar två olika genrer inom 
tidningsspråket. Notiser är faktatexter, medan ledare representerar 
åsiktsjournalistiken. Ledare är genomarbetade texter, ofta skrivna av de mest 
erfarna redaktörerna. (Jfr Nord 2001: 53–58.) Notiser är ofta snabbare tillkomna, 
ibland baserade på kommunala texter eller polisprotokoll. Notiser från Finska 
notisbyrån och andra nyhetsbyråer har inte tagits med i materialet, eftersom syftet 
varit att titta på texter som tillkommit inom varje tidnings egen redaktion. 

2 Antalet finlandismer i olika tidningar  
Om man fördelar det sammanlagda antalet finlandismer i de olika regionerna på 
antalet tidningar får man följande resultat: Sydfinland har 58,2 finlandismer per 
tidning, vilket är något fler finlandismer än Österbottens 55,33, och Åland har 
minst, 32 finlandismer per tidning. 

Detta gäller både ledare och notiser. Notiserna innehåller fler finlandismer än 
ledarna. Notiserna är emellertid av varierande längd, och de är därför svåra att 
jämföra med varandra rent kvantitativt. Ledarna däremot är rätt enhetliga i fråga 
om ordmängd, och de går därför lättare att jämföra med varandra. Av denna orsak 
är det finlandismfrekvensen i ledarna som ligger till grund för tabell 1. 

Jag har räknat ut den procentuella andelen finlandismer i ledarna och 
konstaterat att det i dem finns aningen fler finlandismer i Österbotten än i 
Sydfinland. De åländska tidningarna har det minsta antalet finlandismer också i 
ledarna.  Se tabell 1. 
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Tabell 1. Antalet finlandismer i ledarna i materialet, absoluta tal och procentuell andel 

Tidning Antal ord 
i ledare 

Finlandismer  
i ledare 

Finlandismer  
i ledare, % 

 Region Finlandismer  
i ledare, % 

ÅU 6 200 16 0,26  Sydfinland 0,28 

VN 6 206 20 0,32  

Hbl 5 672 8 0,14  

Bbl 4 438 18 0,41  

ÖN 4 647 14 0,30  

ÖT 5 379 17 0,32  Österbotten 0,29 

Vbl 5 276 11 0,21  

SÖ 4 716 17 0,36  

Ål 5 798 5 0,09  Åland 0,14 

NÅ 5 250 11 0,21  
Alla 
tidningar 

 
53 582 

 
137 

 
0,26 

    

3 Antalet finlandismer jämfört med 
tidningarnas upplagor 

Tidningens storlek och status är minst lika intressant i det här sammanhanget som 
vilken region tidningen kommer från. Det verkar finnas ett samband mellan 
antalet finlandismer i materialet och tidningarnas upplagor samt i förlängningen 
storleken på redaktionen. 

Detta gäller även de åländska tidningarna. De har visserligen ett mindre antal 
finlandismer än vad man kunde förvänta sig enbart utgående från upplagans och 
redaktionens storlek. Samtidigt kan man konstatera att upplagans storlek 
korrelerar med antalet finlandismer även på Åland, fast frekvenserna är längre än 
i det övriga Finland. Se tabell 2. 

Ju större en tidning är, desto färre finlandismer kan man förvänta sig att hitta. 
Orsaken kan vara att språket på stora redaktioner i mindre grad präglas av 
enskilda skribenter och att journalisterna på en stor redaktion kan hjälpa varandra 
att skriva ett standardiserat språk. 
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Tabell 2. De undersökta tidningarnas upplagor, antalet redaktörer på tidningarna samt 
antalet finlandismer i respektive tidning (både ledare och notiser) 

Upplaga 20111 Ungefärligt antal  
redaktörer2 

Antal finlandismer  
per tidning 

Hbl  46 395 

Vbl  20 696  

ÖT  14 251 

VN  10 710  

Ål      8 829  

Bbl    7 523  

ÅU    7 293  

NÅ    6 683  

SÖ    6 675 

ÖN    3 765 

Hbl 68 

Vbl 50 

ÖT 30 

VN 21 

Ål 17 

Bbl 14 

ÅU 14 

NÅ 14 

SÖ 11 

ÖN   7 

Ål 21 st. 

Hbl 23 st. 

ÖT 42 st. 

NÅ 43 st. 

Vbl 44 st. 

Bbl 64 st. 

VN 64 st. 

ÖN 67 st. 

ÅU 73 st. 

SÖ 80 st. 

 
Mina resultat kan jämföras med resultaten i andra undersökningar där andelen 
finlandismer i tidningstext beräknats. Reuters (1997) excerpering av 
tidningstexter gav 0,41 % finlandismer, med en variation från 0,08 % i Hbl:s 
ledare till 0,8 % i pressklippsspalten i Hbl, där texterna till största delen var 
översatta från finska. De undersökta tidningarna var Hbl, Jakobstads tidning (JT), 
ÅU och texter från Finska notisbyrån (FNB). Det nyländska Hbl har alltså det 
minsta antalet finlandismer i sina ledare, medan andelen finlandismer i 
österbottniska JT:s och åboländska ÅU:s ledare är något större än i min 
undersökning. Antalet undersökta ord i JT och ÅU är dock litet, varför enskilda 
texter kan påverka resultatet. Se tabell 3. 
  

                                                           
1 Källa: Levikintarkastus Oy 
2 Enligt Gustafsson u.a. 
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Tabell 3. Antalet finlandismer i Reuters undersökning (Reuter 1997: 172) 

  Antal ord Finlandismer % 

Hbl ”Paraden”3 3 400 6 0,2 

Ledare + kolumn 7 600 6 0,08 

Pressklipp 2 350 18 0,8 

Inrikes + reportage 9 300 29 0,3 

JT ledare + debatt 2 700 12 0,4 

Nyheter + reportage 6 000 36 0,6 

ÅU Ledare 1 100 4 0,4 

Nyheter + reportage 3 400 22 0,7 

FNB  4 100 30 0,7 

Totalt  39 950 163 0,41 

 
I en senare undersökning av Hanell (2011) är frekvensen finlandismer i ledare 
0,7 % och i sportjournalistik 1,3 %. Se tabell 4. De undersökta tidningarna i 
Hanells studie är dagstidningarna Bbl, Hbl, NÅ, Vbl, VN, ÅU och ÖT samt 
veckotidningen Ny Tid. Hennes undersökning omfattade också andra genrer än 
tidningstexter, sammanlagt behandlas sex olika textgenrer: skolbokstexter, ledare, 
sportartiklar, myndighetstexter, brev till föräldrar från lärare och fritidsledare, 
texter från bloggar och diskussionsforum. Antalet texter per genre är litet och 
varierar från 3 till 12. De undersökta ledarna var 7 stycken, och man kan förmoda 
att det är en ledare från alla undersökta dagstidningar (Bbl, Hbl, NÅ, Vbl, VN, 
ÅU och ÖT). Sportartiklarna var likaså sju till antalet, gissningsvis också en per 
tidning. Det exakta antalet ord anges inte i undersökningen, men jag har med en 
grov uppskattning räknat med ett sammanlagt antal ord på 3 500 ord (500 ord per 
ledare). Mängden ord i sportartiklarna är svårare att få en uppfattning om. 
  

                                                           
3 Finlandismen parad, paradsida betyder ’förstasida, första nyhetssida i tidning’. 
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Tabell 4. Frekvensen finlandssvenska språkdrag i de undersökta genrerna (Hanell 
2011: 79) 

Finlandssvenska språkdrag per 1 000 ord  

Offentliga sfären  
Skolbokstexter 5 

Ledare 7 

Sportjournalistik 13 

Från myndigheter 19 

Privata sfären  
Från bloggar och forum 22 

Skolbrev 47 

 
I Hanells och Reuters undersökningar är andelen finlandismer, åtminstone till en 
del, högre än andelen finlandismer i denna undersökning. Det kan bero på olika 
kriterier för vad vi i våra undersökningar har räknat som finlandismer. Hanell och 
Reuter har till exempel tagit med officiella finlandismer i sina urval, vilket jag 
inte har gjort i min undersökning. 

4 Vilka finlandismer används var?  
I det föregående har jag diskuterat mängden finlandismer i de olika tidningarna 
och regionerna. Nu går jag över från andelen finlandismer och frekvenser till 
variationen inom finlandismgruppen och har i det följande ett kvalitativt grepp. 

Utgående från min undersökning förefaller uppsättningen finlandismer som 
förekommer i de olika regionernas tidningar vara förhållandevis enhetlig. Vissa 
frekventa finlandismer förekommer i alla regioner i mitt material: 

 beslöt ’beslutade’ 
 fortsättningsvis ’fortfarande’ 
 inkommande ’kommande, instundande’ 
 nog (bekräftande) 
 paketbil ’skåpbil’ 
 sist och slutligen ’i själva verket, när allt kommer omkring, i grund och 

botten’ 
 skede ’fas’ 
 skulle (överanvändning i finlandssvenskan) 
 stöda ’stödja’ 
 ännu ’dessutom’. 
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Dessa finlandismer förekommer på olika språkliga nivåer. Till de lexikala 
finlandismerna hör inkommande, paketbil och skede. Skede kan också anses vara 
en så kallad statistisk finlandism, eftersom ordet tenderar att överanvändas i 
finlandssvenskan.  

(1) Vintern brukar vara den tid man hinner planera inkommande 
odlingssäsong. (ÖN 15/10 2011) 

(2) Två personer åkte till Åland för att stjäla snurran och tog den i en 
paketbil till Estland. (Ål 5/10 2011) 

(3) I det här skedet brukar ingen kandidat längre kunna öka på sitt försprång 
och ännu mer anmärkningsvärt är att det sker i en konkurrens som är 
precis så hård som man kan önska sig. (ÖT 9/10 2011) 

Preteritumformen beslöt (pro beslutade) förekommer även i sverigesvenska 
texter, men är påfallande mer vanlig i finlandssvenska texter, och kan ses som en 
statistisk finlandism.  

(4) Tidigare i höst beslöt tingsrätten att tre personers egendom ställs 
underskingringsförbud. (ÖT 8/10 2011) 

Stöda ’stödja’ är likaledes en form som visserligen förekommer i 
sverigesvenskan, men i mycket mindre utsträckning än i finlandssvenskan. Den 
kan således också ses som en statistisk finlandism.  

(5) Men skall Lovisa i all evighet stöda biografen med skattebetalarnas 
pengar? (ÖN 22/10 2011) 

Finlandismerna fortsättningsvis ’fortfarande’, nog ’säkert’ och ännu ’dessutom’ 
kan bedömas som semantiskt förskjutna finlandismer, eftersom orden används i 
en annan betydelse i finlandssvenskan än i sverigesvenskan. Exempel: 

(6) Finströms likviditet är fortsättningsvis god. (NÅ 6/10 2011) 

(7) Tidigare har kommunministern sagt att staten gärna ser att kommunerna 
själva tar initiativ, och att regeringen nog respekterar processer som 
kommunerna själva initierar. (VN 11/10 2011) 

(8) Frågan ska ännu behandlas i stadsfullmäktige. (Hbl 4/10 2011) 
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Sist och slutligen är en vanlig finlandssvensk flerordsfras som visserligen enstaka 
gånger kan hittas i sverigesvenska tidningar, men trots det tveklöst kan anses vara 
en finlandism.  

(9) Knappast vet ens de som i dag sitter och ritar upp nya kommunkartor hur 
strukturerna sist och slutligen blir. (SÖ 22/10 2011) 

Den finlandssvenska användningen av skulle avviker ofta från den 
standardsvenska. Det syns även i finlandssvensk tidningstext. Jag räknar detta 
som en syntaktisk finlandism.  

(10) Åtta vindkraftverk med en total kapacitet om maximalt 24 MW skulle 
placeras på ett 135 ha område. (ÅU 14/10 2011) 

(11) Om de 32 % av väljarna som inte röstade 2007 skulle resa sig och sätta 
sina röster på nya kandidater och partier, skulle de helt förändra den 
politiska kartan på Åland. (NÅ 14/10 2011) 

Dessa finlandismer kan alltså anses vara samfinlandssvenska, eftersom de 
förekommer över hela det finlandssvenska språkområdet. Men alla finlandismer 
används inte i hela Svenskfinland. Vilka finlandismer som kan anses vara typiska 
för sina regioner diskuterar jag i det följande. 

4.1 Finlandismer som förekommer i hela Svenskfinland utom 
Åland 

En hel del av finlandismerna förekommer bara i en region i mitt material, men 
detta kan bero på att de är så infrekventa och materialet såpass begränsat att 
slumpen får spelrum. Vid en kontroll i språkbanken Korp har jag nämligen hittat 
en stor del av dessa finlandismer även i andra regioner. Det finns dock ett litet 
antal finlandismer i materialet som jag bedömer som genuint regionala. 

I materialet finns drygt tjugo finlandismer som förekommer i både Sydfinland 
och Österbotten, men inte i de åländska tidningarna. Efter att ha kontrollerat 
samtliga i språkbanken Korps material från Ålandstidningen 2012 återstår nio 
finlandismer, som man kan misstänka är sådana som inte alls eller mycket sällan 
förekommer på Åland, nämligen blåstest ’utandningsprov’, 
gallup ’opinionsundersökning’, hamna under bil ’bli överkörd’, i + våning ’på + 
våning’, morgonnatt ’efternatt’, razzia ’trafikkontroll’, rumba ’kalabalik, kaos, 
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cirkus’, rymmas med ’få rum’, samgång ’sammanslagning’ och ännu i år och 
dylika ’redan i år’. 

Av dessa kan blåstest, gallup, morgonnatt och samgång räknas som lexikala 
finlandismer.  

(12) Mannen vägrade göra ett blåstest. (ÅU 5/10 2011) 

(13) En uppföljningsstudie som gäller "Alla barn i sydöstra Sverige" är ju 
ingen liten gallup man syr ihop på en kafferast precis. (ÅU 7/10 2011) 

(14) Kvinnan ringde sin pojkvän på morgonnatten då sjukvård och polis 
kopplades in. (ÖT 8/10 2011) 

(15) Skolsamgång fördröjdes (Bbl 13/10 2011) 

Razzia och rumba är semantiskt förskjutna finlandismer.  

(16) Mannen stannades vid rörliga polisens razzia på Vasklot. (Vbl 9/10 2011) 

(17) Finlands evangelisk-lutherska kyrka ges till följd av 
kommunreformsrumban en unik chans till omvärdering och nydanande 
och lyckas i bästa fall komma närmare folket. (ÅU 14/10 2011) 

Till gruppen flerordsfraser och prepositionsuttryck hör hamna under, i + våning, 
rymmas med, ännu detta år.  

(18) Den första krocken skedde 19.40-tiden då ett rådjur sprang upp på 
riksväg 8 i Lappfjärd och hamnade under en paketbil. (SÖ 18/10 2011) 

(19) Förskolan finns i bottenvåningen i Korsnäs kyrkoby skola. (SÖ 4/10 
2011) 

(20) Teemu Hartikainen fanns bland dem som inte ryms med i Oilers 
spelartrupp i början av säsongen. (Hbl 4/10 2011) 

(21) Enligt planerna ska bygget inledas ännu detta år. (ÖN 8/10 2011) 

4.2 Finlandismer som bara förekommer i Sydfinland 

Av finlandismerna i materialet kan man troligen anse följande sex finlandismer 
vara mer eller mindre exklusivt sydfinlandssvenska: diinare ’person som beundrar 
det amerikanska 1950-talet och klär sig i enlighet med det’, hopa och ro ’stöta och 
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blöta’, hämta ’ta med sig’, jonej (interjektion), på sätt eller annat ’på ett eller 
annat sätt’och tubak ’cigarrett’. 

Av dem är tre klart vardagligare än de andra: diinare är 1970–80-talsslang 
från Helsingfors (jfr fi. diinari, Paunonen 2000), jonej är en nyländsk dialektalt 
färgad interjektion (Caroline Sandström, muntlig kommunikation), medan tubak 
är en uttalsform av tobak, som bara förekommer i östra Nyland (FOreg, samt 
Caroline Sandström, muntlig kommunikation). Alla dessa tre vardagliga ord 
förekommer i ledare i Borgåbladet, alla skrivna av en och samma skribent. 
Skribenten verkar fullt medveten om deras stilvalör och använder dem för att ge 
färg åt sin text.  Dessa tre ord är samtidigt de enda orden i hela materialet som är 
så här vardagliga.  

(22) Vad ska man svara på den frågan? Jonej? (Bbl 7/10 2011) 

(23) "Slåss pojkar, så får ni tobak", lyder den gamla välkända, motbjudande 
uppmaningen. Eller tubak ska det väl vara. (Bbl 4/10 2011) 

(24) I åttiotalets Helsingfors var det diinare och punkare som drabbade 
samman. (Bbl 4/10 2011) 

Till de övriga sydfinländska finlandismerna hör den semantiska finlandismen 
hämta ’ta med sig’.  

(25) Tillsvidare har inga djur hämtats till gården och köparen har inte kunnat 
nå försäljaren. (Bbl 7/10 2011) 

(26) Det var mycket folk i rörelse hela helgen och till fyllecellen på 
polisstationen hämtades 20 personer endast under natten mellan fredag 
och lördag. (ÅU 11/10 2011) 

(27) Det går bra att hämta in pynten, men om du skickar det så märk kuvertet 
med julgranspynt. (ÖN 22/10 2011) 

Flerordsfraserna hopa och ro respektive på sätt eller annat verkar också bara 
förekomma i Sydfinland.  

(28) Gällande mediebranschen strör regeringen och riksdagen ytterligare salt i 
såren, genom att lägga en moms på tidningsprenumerationerna och 
genom att hopa och ro i beslutet om Yles finansieringsmodell. (Hbl 9/10 
2011) 

(29) De flesta av oss vill hjälpa, på sätt eller annat. (Bbl 7/10 2011) 
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4.3 Österbottniska särdrag 

De finlandismer som bara förekommer i de österbottniska tidningarna i materialet 
är många, men av dem kan bara några bedömas som klart särösterbottniska. Ett 
klart fall är lämna (kvar) ’bli kvar’, ett känt österbottniskt drag.  

(30) Tusentals ton lämnar kvar på potatisfälten (SÖ 22/10 2011) 

I materialet finns många sammansättningar på farm, till exempel pälsdjursfarm, 
pälsfarm. Dessa ord är frekventa i Österbotten, och kunde, om man bara baserade 
sig på frekvens, anses vara statistiska finlandismer. Jag har emellertid bedömt det 
som missvisande att räkna med dessa ord, eftersom det inte ligger språkliga 
orsaker som grund för att orden är så frekventa i finlandssvenskan, särskilt den 
österbottniska finlandssvenskan. Orsaken finns i den bakomliggande 
österbottniska verkligheten, med en mycket framträdande pälsdjursuppfödning i 
området, vilket naturligtvis avspeglas i tidningstexterna. Däremot har jag noterat 
ordet farmdjur, som jag bedömer som en semantisk finlandism. Ordet farmdjur 
finns inte i de svenska ordböcker jag har konsulterat. I språkbanken Korp finns 
det bara i finlandssvenska texter. På webbsidor i Sverige verkar det närmast 
användas om djur på bondgårdar, i hög grad leksaker som föreställer sådana, 
medan det i Finland används om djur som föds upp för pälsens skull.  

(31) Tyvärr blir det ofta så i dylika sammanhang att de som sköter sig drabbas 
oförtjänt av att vissa inte tar hand om sina farmdjur på ett anständigt sätt. 
(SÖ 13/10 2011) 

4.4 Bara på Åland 

Skillnaden mellan Åland och resten av Svenskfinland nämndes ovan, i samband 
med finlandismer som bara förekommer i resten av Svenskfinland. Men nu är 
perspektivet det motsatta, det vill säga finlandismer som bara förekommer på 
Åland. 

Eftersom jag inte räknar med officiella finlandismer i mitt material är det 
många sådana ord som faller bort i min undersökning, även på Åland. När 
lantråd, lagting, landskapsregering och liknande åländska samhällsord strukits 
från listan, återstår egentligen bara två säråländska finlandismer, som båda 
beskriver förhållandet mellan Åland och resten av Finland, nämligen 
riket ’Finland exklusive Åland’ och riks-tv ’Finlands tv’.  
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(32) Beslutet lyder att staten bekostar 40 procent av kostnaderna för en 
elkabel mellan Åland och riket. (NÅ 10/10 2011) 

(33) Lagtingsval i riks-tv (NÅ 5/10 2011) 

5 Slutsatser 
I fråga om det kvalitativa perspektivet, vilka finlandismer som kan anses vara 
regionala, det vill säga bara förekomma i en region, kan man konstatera att 
tidningsspråket i de finlandssvenska tidningarna är förhållandevis utslätat. Detta 
kan till en del förklaras med att många av de mer regionala särdragen allmänt 
uppfattas som stilistiskt markerade och klart vardagliga. Dessa kommer därför 
sällan in i tidningsspråket. Ett klart undantag är de tre vardagliga finlandismerna i 
Borgåbladet (diinare, jonej, tubak), som hade använts av en enda skribent som, 
får man förmoda, varit fullt medveten om deras stilnivå och använt dem som ett 
färgsättande stildrag.  En annan orsak är att rörligheten bland de finlandssvenska 
journalisterna är stor, speciellt gäller detta flyttningsrörelsen från de övriga 
delarna av Svenskfinland till Helsingfors. (Gustafsson u.a.) 

En av de slutsatser man kan dra av de kvantitativa resultaten är att det inte går 
en språklig gräns mellan Sydfinland och Österbotten, eftersom skillnaderna är 
små mellan dessa regioner. Däremot kan en gräns dras mellan Åland och resten av 
Finland, eftersom de åländska tidningarna har klart färre finlandismer än de 
övriga. 

Därtill kan man konstatera att upplagan och tidningsredaktionens storlek 
inverkar på mängden finlandismer i tidningen. Det kan också ha ett samband med 
den statusskillnad som förknippas med provins- respektive rikstidningar, vilket 
även Reuter förklarar: 

Några tydliga skillnader mellan den österbottniska provinstidningen JT och 
den sydfinländska ÅU går inte att urskilja i detta material, varken kvantitativt 
eller kvalitativt. Däremot innehåller de undersökta artiklarna i Hbl klart färre 
finlandismer än motsvarande artiklar i de två provinstidningarna, vilket 
självfallet bör ses mot bakgrund av Hbl:s ställning som rikstidning. (Reuter 
1997: 173) 

Tidningarnas ämnesval kan också tänkas påverka antalet finlandismer. När lokala 
tidningar skriver om lokala angelägenheter kan man förmoda att de av naturliga 
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skäl använder mer finlandismer, än rikstidningar som behandlar ämnen på 
riksnivå. Det är åtminstone Liljestrands förklaring: 

Det är då naturligt att den tidning som knyter mest an till lokala förhållanden 
och evenemang också har de flesta ’lokala’ språkdragen, nämligen JT, medan 
HBL som i större utsträckning behandlar stoff på utrikes- eller riksplanet får 
en mindre provinsiell språkform. (Liljestrand 1985: 97) 

Jag utesluter inte helt tidningarnas ämnesval som orsak till skillnaderna, men 
bedömer att en mycket viktigare faktor är storleken på redaktionen och hur många 
redaktörer som finns där som språkligt stöd för varandra eller om det är ett fåtal 
skribenter som sätter sin prägel på hela tidningens språk. Därtill kan man förmoda 
att de mest erfarna journalisterna har det bästa språket och att de också har störst 
chans att konkurrera om anställning på de större, mer prestigefyllda tidningarna. 
Detta är i överensstämmelse med Liljestrands (1985: 97) kommentar att man inte 
ska bortse från rekryteringen av medarbetare. 

Reuter skriver beträffande resultatet av sin undersökning att andelen 
finlandismer inte påverkas av hur stor andel svenskspråkiga invånare det finns på 
tidningsorten (Jakobstad, Åbo och Helsingfors) (Reuter 1997: 173). I mitt 
material kan jag dock konstatera att det helsvenska Åland har klart färre 
finlandismer än de mer eller mindre tvåspråkiga orterna i södra Finland och 
Österbotten. Men i södra Finland och Österbotten verkar tidningens upplaga och 
redaktionens storlek inverka mer än tidningsortens språkförhållanden, eftersom 
Hufvudstadsbladet, med sina 68 redaktörer i det finskdominerade Helsingfors 
(6,1 % svenskspråkiga, Statistisk årsbok för Finland 2007) har det minsta antalet 
finlandismer, medan Syd-Österbotten med sina 11 redaktörer i Kristinestad och 
Närpes (57,0 % respektive 90,5 % svenskspråkiga, Statistisk årsbok för Finland 
2007) har den största andelen finlandismer. Eller kan det vara så att inte bara 
andelen svenskspråkiga, utan också det totala antalet svenskspråkiga på en ort har 
betydelse? I Helsingfors bor det nämligen nästan 35 000 svenskspråkiga, mot 
Närpes dryga 8 500 och Kristinestads knappa 4 300 personer som registrerat sig 
som svenskspråkiga. 

Denna studie representerar ett traditionellt sätt att undersöka finlandismer, 
som kan betecknas som handarbete. Med en stor textkorpus kommer vi att kunna 
undersöka finlandismer både snabbare och effektivare än genom excerpering. 
Men med excerpering har man något som en korpusundersökning inte har: 
tillgång till det mänskliga ögat och naturlig språkkänsla. Därför tror jag att man i 
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framtiden inte helt kommer att kunna förlita sig på korpusundersökningar, utan 
åtminstone i viss mån kommer att behöva komplettera med lite gammaldags 
excerpering. 
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Tammerfors som en dynamisk svensk språkö – 
Varför väljer familjer Svenska samskolan i 
Tammerfors till skola för sina barn? 

Zea Kingelin-Orrenmaa  

1 Inledning 
När jag på våren 2012 började arbeta med ett frågeformulär för mitt 
avhandlingsprojekt Tammerfors som svensk språkö – En etnografisk studie av 
svenska rum i det inre av Finland visste jag inte hur aktuell en av mina frågor i 
formuläret riktat till föräldrar med barn i Svenska samskolan i Tammerfors senare 
skulle bli. Jag hänvisar till den diskussion som under höstens lopp blåste upp i 
medierna om föräldrar som skolshoppar för sina barn (YLE uutiset 2012). Något 
om fenomenets aktualitet vittnar även att ordet koulushoppailu eller 
koulushoppaus av Kotus (2012) valdes till månadens ord i september 2012. Med 
skolshopping avses att föräldrar allt noggrannare och allt tidigare väljer ut den 
lämpligaste skolan för sitt barn genom att jämföra skolornas resurser, klasstorlek 
och elevunderlag (för noggrannare definition se Kotimaisten kielten keskus). 

Mitt syfte med artikeln är att ge en kort beskrivning av den regionala 
svenskspråkiga kontexten med fokus på Svenska samskolan i Tammerfors (SST) 
samt besvara frågan varför familjer väljer denna skola för sina barn. Jag förankrar 
frågan i språkplanering och -policy som teoretisk referensram. 

2 Tammerfors som en dynamisk svensk 
språkö 

Enligt den senaste statistiken från år 2011 uppgick antalet svenskspråkiga i 
Finland till 291 219 personer, vilket utgör ca 5,4 % av landets hela befolkning. Av 
dessa drygt 290 000 finlandssvenskar, eller rättare sagt personer som registrerat 
sig som svenskspråkiga i Finland, bodde 1 111 i Tammerfors, vilket är 0,5 % av 
stadens hela befolkning. (Statistikcentralen 2013) I ljuset av dessa siffror är de 
svenskspråkiga i Tammerfors en liten språklig minoritet. 
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Harry Lönnroth (2009: 119) diskuterar begreppet språkö i relation till Pertti 
Haapalas beskrivning av Tammerfors som en industriell ö i ett agrart samhälle 
och ser en nära relation mellan begreppen industriell ö och språkö. Detta i sin tur 
lyfter fram anknytningen mellan språk och samhälle i ett historiskt perspektiv i 
den tammerforssvenska kontexten. På grund av den historiska kontinuitet som 
den svenska språkgemenskapen i staden uppvisar och på grund av den språkliga 
infrastrukturen med grundläggande utbildning, gymnasium, församling, svenska 
klubben och ett tiotal verksamma föreningar formar det svenska i staden Finlands 
största och enda inlandssvenska språkö. Kotka, Björneborg och Uleåborg, som 
också räknas till de egentliga språköarna, ligger vid kusten. (Lönnroth 2009: 
119−120) 

Användningen av begreppet språkö bland allmänheten är brokig (se t.ex. 
Hertzberg 2012: 43; Folkhälsan 2013). Utöver de fyra ovannämnda egentliga 
språköarna i Finland använder Lönnroth (2011: 48) begreppet övriga språköar, 
till vilka han räknar bland annat Eura, Hyvinge, Jyväskylä, Kouvola, Nystad och 
Varkaus. En del områden har haft industri men saknar idag den lingvistiska 
infrastrukturen för upprätthållande av så kallade svenska rum med vilka han avser 
för den svenskspråkiga gemenskapen viktiga samlings- och mötesplatser. 
Begreppet språkö är inte entydigt och långtifrån problemfritt. Inom 
språkforskningen avser man med termen språkö enligt Svensk ordbok (SO) 
ett ”mindre område med annat språk än det som talas i (större) omgivande 
områden”. I termen språkö alluderar den senare delen i sammansättningen på ett 
geografiskt avgränsat område. År 2011 fanns inom stadens gränser 1 111 invånare 
med svenska som registrerat modersmål men om man utvidgar det geografiska 
området till att omfatta hela Birkalands landskap uppgår antalet svenskspråkiga 
till 1 803 personer (Statistikcentralen 2013). Ö-metaforen ger inte således en rätt 
bild av förhållandena i Tammerfors eftersom ett betydande antal svenskspråkiga 
bor splittrat i kranskommunerna och inte heller på ett bestämt område i 
Tammerfors. Det är naturligt att åtminstone en del av de svenskspråkiga som är 
bosatta i kranskommunerna söker sig till den svenskspråkiga gemenskap som 
verksamheten i Tammerfors erbjuder. Hela 29 % av Svenska samskolans elever 
kommer från kranskommunerna (E-brev 9.3.2012). Således förklarar språkets 
rörelse över kommungränserna den dynamiska dimensionen i språköbegreppet. 
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3 Språkplanering och språkpolicy  

Språkplanering och språkpolicy (language planning and language policy LPP) 
kan förstås som underbegrepp till språkpolitik, som innebär språkpolitiska 
insatser och styrning. LPP kan också förstås som en teoretisk referensram genom 
vilken man kan granska verklighetsbaserade fenomen, det vill säga planering, 
processer och handlingsmönster. Cooper definierar språkpolicy som insatser med 
avsikt att påverka språkligt beteende, ”… efforts to influence language behavior”. 
(Cooper 1989: 30–35) Definitionen lämnar avsiktligt utrymme för tolkning 
gällande aktörerna i processen. Cooper hävdar nämligen att samma språk-
planeringsprocesser som förekommer på makronivå också förekommer på 
mikronivå. Att utesluta småskaliga enheter från språkplaneringsstudier bidrar 
enligt Cooper till en utarmning av fältet. (Cooper 1989: 36–37) Således kan man 
säga att beslut gällande inlärningsplanering och språkpolitik fattas av politiker, 
lärare, planerare och utbildare men också av föräldrar, det vill säga på många 
olika nivåer i samhället. 

Språkplaneringssituationer kan vara antingen så kallade top-down-situationer 
eller bottom-up-situationer. I top-down-situationer fattar personer med auktoritet 
beslut om språk och språkanvändarna har ringa inflytande medan det är 
språkanvändarna själva som påverkar genom sina beslut i bottom-up-situationer. 
(Kaplan & Baldauf 1997: 52–57, 196) Spolsky (2004: 43) anser att det är 
sannolikt att språkval i familjer och andra sociala enheter grundar sig på praxis 
och ideologi utan att det förekommer explicit språkplanering även om också 
explicit språkplanering kan förekomma. Valet att placera sitt/sina barn i en 
svenskspråkig skola är förmodligen i många fall ett top-down-beslut som fattas av 
barnets vårdnadshavare. Beslutet kan vara resultat av explicit planering och 
kartläggning av olika alternativ eller grunda sig på rådande praxis och ideologi i 
familjen. 

4 Varför väljer familjer Svenska samskolan i 
Tammerfors till skola för sina barn? 

Svenska samskolan i Tammerfors, som grundades år 1895, är privat och 
upprätthålls av Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande 
och leds av föreningens styrelse, en direktion samt rektor och lärarkår. Till SST 
räknas årskurserna 1−9 i grundskolan och gymnasiet med klasserna I G−III G 
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som leder till studentexamen. Elevantalet i SST uppgick läsåret 2011−2012 till 
287 elever och lärarkollegiet bestod av 28 lärare. Den övriga personalen 
omfattade 14 personer. Härmed representerar SST ett av de största svenska 
rummen i staden. (Svenska samskolan i Tammerfors 2012) 

4.1 Tidigare forskning  

Bland tidigare undersökningar gjorda i Finland som behandlat orsaker till 
föräldrars skolval kan nämnas studier av Ulla Laur n (1981), Martin Gripenberg 
(1985), Catharina Visapää (1996) och Catharina Lojander-Visapää (2001). 
Undersökningarna visar att faktorer som föräldrarnas språkliga tillhörighet 
(Lojander-Visapää 2001), språket i barnens närmiljö och dagvårdsspråket 
(Gripenberg 1985; Visapää 1996; Lojander-Visapää 2001), kamraternas språk 
(Lojander-Visapää 2001), praktiska orsaker som avståndet till skolan (Lojander-
Visapää 2001) samt föräldrarnas socioekonomiska status (Laur n 1981; 
Gripenberg 1985; Lojander-Visapää 2001) är betydelsefulla faktorer i föräldrarnas 
val av skola. Även Carina Nyberg (2009: 109) kommer i sin avhandling pro gradu 
fram till att språkrelaterade faktorer påverkar mest valet av skola och skolspråk. 
Vidare har Marika Tandefelt (2003: 53) nämnt praktiska orsaker som avståndet till 
skolan som en faktor av betydelse.  

4.2 Kategorisering av orsaker  

Mitt undersökningsmaterial består av 73 frågeformulär till föräldrar och 
vårdnadshavare med barn i Svenska samskolan i Tammerfors i årskurserna 1−6. 
Av informanterna anger 47 % svenska och 52 % finska som registrerat 
modersmål. Endast 1 % av informanterna har angett något annat modersmål än 
svenska eller finska. Av anonymitetsskäl framgår inte övriga modersmål i 
redovisningen av resultaten. 

I frågeformuläret fanns 16 påståenden genom vilka jag hade som avsikt att 
kartlägga orsaker till varför man väljer Svenska samskolan i Tammerfors till 
skola.  Svarsalternativen bestod av följande sex möjligheter: stor betydelse, viss 
betydelse, kan inte säga, mindre betydelse, ingen betydelse, inte relevant för mig. 
Den sista kategorin var nödvändig eftersom alla påståenden inte kunde antas gälla 
alla informanter. I analysskedet grupperade jag påståendena i sju olika kategorier: 
1) emotionella orsaker: Jag har gått i SST själv och Någon släkting har gått i 
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SST; 2) kulturella orsaker: Barnet får en stark finlandssvensk identitet och Barnet 
blir delaktigt av den svenska kulturen; 3) språkliga orsaker: Jag vill bevara 
svenskan i släkten, Barnet får gå i skolan på sitt modersmål och Barnet lär sig 
svenska; 4) sociala orsaker: Barnet blir tolerant i en flerspråkig miljö och Barnet 
utvecklar sociala färdigheter i en flerspråkig miljö; 5) instrumentella orsaker: Det 
blir lättare att få studieplats och Det blir lättare att få jobb; 6) praktiska orsaker: 
Skolan ligger nära hemmet och Syskonen går i samma skola och 7) skolspecifika 
orsaker: Skolans rykte, Skolgemenskapen och Skolans storlek. Jag vill understryka 
att kategorierna inte är entydiga. Flera påståenden kunde med goda argument 
placeras i flera kategorier. Man kan också ifrågasätta särskiljandet av språkliga 
och kulturella orsaker eftersom språkforskare är medvetna om hur dessa är 
interrelaterade. I kategoriseringen utgick jag från antagandet att skillnaden mellan 
språk och kultur är för en lekman mer oproblematisk än för en språkvetare. För 
åskådlighetens skull har jag valt att använda hela tal vid redovisning av resultaten. 

4.2.1 Emotionella orsaker 

I kategorin emotionella orsaker har jag placerat två påståenden som antyder om 
något slags emotionell förknippning med SST: Jag har gått i SST själv och Någon 
släkting har gått i SST. 27 % av informanterna har själv gått i SST medan 8 % har 
makar eller sambor som gått i SST. Resultaten visar att en dryg tredjedel (35 %) 
av informanterna kan ha en viss emotionell anknytning till skolan på grund av att 
de antingen själva eller någon släkting har gått i SST (se tabell 1). 

Tabell 1. Jag har gått i SST själv och Någon släkting har gått i SST 

 Jag har gått i SST själv Någon släkting har gått i SST 

 % Antal % Antal 

stor betydelse 15 % 11 10 % 7 

viss betydelse 12 % 9 14 % 10 

kan inte säga 1 % 1 1 % 1 

mindre betydelse 3 % 2 8 % 6 

ingen betydelse 1 % 1 3 % 2 

inte relevant för mig 66 % 48 63 % 46 

tomt 1 % 1 1 % 1 

Totalt 99 % 73 100 %  73 
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Enligt resultaten kan man konstatera att 27 % av informanterna anser att det är en 
faktor av stor betydelse (15 %) eller viss betydelse (12 %) att de själva har gått i 
SST. 

På påståendet Någon släkting har gått i SST svarar 10 % att det är en faktor 
av stor betydelse och 14 % svarar det ha viss betydelse att någon släkting har gått 
i SST. För 63 % var detta påstående inte relevant. 

4.2.2 Kulturella orsaker 

Som kulturella orsaker har jag kategoriserat påståendena: Barnet får en stark 
finlandssvensk identitet och Barnet blir delaktigt av den svenska kulturen. Jag vill 
motivera grupperingen med att dessa påståenden bekräftar finlandssvenskhet och 
svenskhet som företeelser som kan förknippas med individens kulturidentitet. 
Implicit ingår i dessa påståenden både beteendemönster och traditioner som inte 
direkt är rent språkliga orsaker och därför ansåg jag en egen kategori för 
kulturella orsaker både relevant och intressant. Av tabellen nedan framgår 
resultaten för kategorin kulturella orsaker. 

Tabell 2. Barnet får en stark finlandssvensk identitet och Barnet blir delaktigt av den 
svenska kulturen 

 Barnet får en stark  

finlandssvensk identitet 

Barnet blir delaktigt  

av den svenska kulturen 

 % Antal % Antal 

stor betydelse 36 % 26 45 % 33 

viss betydelse 32 % 23 38 % 28 

kan inte säga 5 % 4 4 % 3 

mindre betydelse 10 % 7 7 % 5 

ingen betydelse 10 % 7 3 % 2 

inte relevant för mig 8 % 6 3 % 2 

tomt 0 % 0 0 % 0 

Totalt 101 % 73 100 % 73 

 
Den finlandssvenska identiteten har stor betydelse (36 %) eller viss betydelse 
(32 %) för 68 % av informanterna. Resultatet visar att det att barnet blir delaktigt 
av den svenska kulturen är en mera betydande orsak till val av SST som skola än 
det förra påståendet i och med att sammanlagt 83 % av svaren faller inom 
kategorin stor betydelse (45 %) eller viss betydelse (38 %).  
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4.2.3 Språkliga orsaker 

I kategorin språkliga orsaker placerade jag följande tre påståenden: Jag vill 
bevara svenskan i släkten, Barnet får gå i skolan på sitt modersmål och Barnet 
lär sig svenska. Resultatet, som framgår av tabell 3, visar att språket är en 
relevant faktor för valet av SST som barnets skola. 

Tabell 3. Jag vill bevara svenskan i släkten, Barnet får gå i skolan på sitt modersmål 
och Barnet lär sig svenska 

 Jag vill bevara  

svenskan i släkten 

Barnet får gå i skolan på 

sitt modersmål 

Barnet lär sig svenska 

 % Antal % Antal % Antal 

stor betydelse 64 % 47 51 % 37 88 % 64 

viss betydelse 11 % 8 14 % 10 10 % 7 

kan inte säga 3 % 2 7 % 5 0 % 0 

mindre betydelse 3 % 2 4 % 3 3 % 2 

ingen betydelse 0 % 0 4 % 3 0 % 0 

inte relevant för 

mig 

16 % 12 21 % 15 0 % 0 

tomt 3 % 2 0 % 0 0 % 0 

Totalt 100 % 73 101 % 73 101 % 73 

 
Majoriteten (75 %) av informanterna anser att de vill bevara svenskan i släkten 
som en faktor av stor betydelse (64 %) eller viss betydelse (11 %). För 65 % av 
informanterna är det att barnet får gå i skolan på sitt modersmål en orsak som har 
stor betydelse (51 %) eller viss betydelse (14 %). Hela 98 % av informanterna 
anger påståendet barnet lär sig svenska som en orsak av stor betydelse (88 %) 
eller av åtminstone viss betydelse (10 %) för placering av sina barn i SST. 
Resultatet är intressant med tanke på den språkligt heterogena grupp som 
informanterna och deras barn utgör. Det är ett naturligt syfte för finsk- och 
tvåspråkiga familjer men intressant nog verkar detta vara bland de viktigaste 
orsakerna också för svenskspråkiga familjer på språkön Tammerfors. 

4.2.4 Sociala orsaker 

Med sociala orsaker avser jag sådana orsaker som bidrar till att barnets sociala 
kompetenser utvecklas. I denna kategori har jag placerat påståendena Barnet blir 
tolerant i en flerspråkig miljö och Barnet utvecklar sociala färdigheter i en 
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flerspråkig miljö. Fred Genesee och Patricia Gándara (1999: 665–683) skriver om 
positiva effekter, som förminskning av fördomar och diskriminering, samt om 
kommunikativa kunskaper och kulturell medvetenhet, som tvåspråkig 
grundutbildning i Canada och USA frambringat. SST är inte en tvåspråkig skola 
men vardagen på 2010-talet fungerar i vissa sammanhang inom skolans domäner 
också på finska och därmed präglas den av två språk (se Kingelin-Orrenmaa 
2010). Jag var intresserad av att se om dessa sociala faktorer kan vara relevanta i 
den tammerforssvenska kontexten.  Mitt antagande var dock att denna faktor inte 
är speciellt betydande i och med att elevpopulationen till stor del består av barn 
med svenska, finska eller båda som språk. 

Tabell 4. Barnet blir tolerant i en flerspråkig miljö och Barnet utvecklar sociala 
färdigheter i en flerspråkig miljö 

 Barnet blir tolerant i en  

flerspråkig miljö 

Barnet utvecklar sociala 

färdigheter i en flerspråkig miljö 

 % Antal % Antal 

stor betydelse 59 % 43 63 % 46 

viss betydelse 32 % 23 29 % 21 

kan inte säga 4 % 3 3 % 2 

mindre betydelse 1 % 1 3 % 2 

ingen betydelse 1 % 1 1 % 1 

inte relevant för mig 1 % 1 1 % 1 

tomt 1 % 1 0 % 0 

Totalt 99 % 73 100 % 73 

 
Den klara majoriteten av informanterna, hela 91 %, anser tolerans som en orsak 
av stor betydelse (59 %) eller viss betydelse (32 %) till placering av sitt barn i 
SST. För hela 92 % av informanterna är barnets utveckling av sociala färdigheter i 
en flerspråkig miljö en orsak av stor betydelse (63 %) eller viss betydelse (29 %).  

4.2.5 Instrumentella orsaker 

I kategorin instrumentella orsaker har jag placerat påståenden som kan antas 
innebära direkta nyttofördelar för barnet. Påståendena Det blir lättare att få 
studieplats och Det blir lättare att få jobb kan eventuellt upplevas som 
provocerande. Enligt mitt subjektiva omdöme förekommer bland allmänheten en 
uppfattning om att de som har svenska som modersmål i allmänhet har lättare att 
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få studieplats. Denna undersökning tar inte desto mera ställning till denna 
uppfattning. Av intresse är dock att reda ut om detta är en faktor av betydelse för 
föräldrarnas val av SST till skola i den tammerforssvenska kontexten. Noteras bör 
även att det inte utöver SST finns svenskspråkiga studieinrättningar i Tammerfors. 
Informanternas svar om hur stor betydelse valet av SST till skola har gällande 
studieplats och arbetsmöjligheter kan läsas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Det blir lättare att få studieplats och Det blir lättare att få jobb 

 Det blir lättare att få studieplats Det blir lättare att få jobb 

 % Antal % Antal 

stor betydelse 21 % 15 32 % 23 

viss betydelse 48 % 35 40 % 29 

kan inte säga 15 % 11 14 % 10 

mindre betydelse 7 % 5 10 % 7 

ingen betydelse 5 % 4 3 % 2 

inte relevant för mig 4 % 3 1 % 1 

tomt 0 % 0 1 % 1 

Totalt 100 % 73 101 % 73 

      

Resultaten visar att möjligheten att lättare få studieplats är av stor betydelse för 
21 % och av viss betydelse för 48 % vilket tillsammans gör 69 %. I jämförelse 
med föregående påstående är det intressant att se att resultatet tyder på att 
informanterna lägger större vikt på att det kan bli lättare att få jobb än studieplats. 
72 % av informanterna anger att påståendet det blir lättare att få jobb har stor 
betydelse (32 %) eller viss betydelse (40 %).  

4.2.6 Praktiska orsaker  

Två påståenden i frågeformuläret har som syfte att kartlägga betydelsen av 
praktiska orsaker, nämligen skolan ligger nära hemmet och syskonen går i samma 
skola. Mitt antagande gällande dessa praktiska orsaker var att hemmets närhet till 
skolan inte är en viktig orsak i och med att 29 % av eleverna till SST kommer 
från kranskommunerna. Däremot är syskon i samma skola en naturlig logistisk 
fördel, vilket framgår av tabell 6. 
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Tabell 6. Skolan ligger nära hemmet och Syskonen går i samma skola  

 Skolan ligger nära hemmet Syskonen går i samma skola 

 % Antal % Antal 

stor betydelse 14 % 10 49 % 36 

viss betydelse 19 % 14 14 % 10 

kan inte säga 1 % 1 5 % 4 

mindre betydelse 18 % 13 4 % 3 

ingen betydelse 22 % 16 4 % 3 

inte relevant för mig 25 % 18 23 % 17 

tomt 1 % 1 0 % 0 

Totalt 100 % 73 99 % 73 

 
Inalles 33 % av informanterna anser att det att skolan ligger nära hemmet har stor 
betydelse (14 %) eller viss betydelse (19 %) för valet av SST till barnets skola. 
Mindre betydelse (18 %) eller ingen betydelse (22 %) anger 40 % av föräldrarna. 
Påståendet ger inte klarhet i om man har valt just denna skola för att den ligger 
närmast eller om det gått så att valet av skola har styrt val av bostadsområde, 
vilket lär ha varit fallet för en del familjer. Av informanterna anger 63 % att det 
att syskonen går i samma skola är av stor betydelse (49 %) eller viss betydelse 
(14 %) gällande valet av SST till skola. Resultaten bekräftar mitt antagande om 
att avståndet till skolan är av mindre betydelse än det att man har syskon i samma 
skola.  

4.2.7 Skolrelaterade orsaker  

Bland påståendena förekommer tre orsaker som kan ses som direkt skolrelaterade, 
nämligen skolans rykte, skolgemenskapen och skolans storlek. Resultatet för 
dessa faktorers betydelse framgår av tabell 7. Resultaten visar att 
skolgemenskapen har stor betydelse (49 %) eller viss betydelse (41 %) för 90 % 
av informanterna, och påståendet är således den mest betydelsefulla orsaken av de 
skolrelaterade faktorerna till valet av SST till skola för barnen. Följande faktor i 
viktighetsordning är skolans storlek med 89 % med stor betydelse för 55 % och 
viss betydelse för 34 % av informanterna. Beaktar man endast siffrorna för stor 
betydelse är skolans storlek dock den viktigaste orsaken. Skolans rykte är en 
faktor av stor betydelse för 34 % och viss betydelse för 38 % av informanterna 
vilket sammanlagt gör 72 %, och påståendet är därmed den minst viktiga av dessa 
faktorer. 
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Tabell 7. Skolans rykte, skolgemenskapen och skolans storlek 

 Rykte Gemenskap Storlek 

 % Antal % Antal % Antal 

stor betydelse 34 % 25 49 % 36 55 % 40 

viss betydelse 38 % 28 41 % 30 34 % 25 

kan inte säga 10 % 7 1 % 1 1 % 1 

mindre betydelse 10 % 7 5 % 4 8 % 6 

ingen betydelse 3 % 2 1 % 1 1 % 1 

inte relevant  5 % 4 1 % 1 0 % 0 

Totalt 100 % 73 98 % 73 99 % 73 

5 Sammanfattande diskussion  
Vid en rangordning av orsaker till valet av SST till skola, med stor betydelse och 
viss betydelse ihop räknat, visar resultatet att den viktigaste orsaken i den 
tammerforssvenska kontexten är att barnet lär sig svenska: 

 Barnet lär sig svenska: 98 % (språklig orsak) 
 Barnet utvecklar sociala färdigheter i en flerspråkig miljö: 92 % (social 

orsak) 
 Barnet blir tolerant i en flerspråkig miljö: 91 % (social orsak) 
 Skolgemenskapen: 90 % (skolrelaterad orsak) 
 Skolans storlek: 89 % (skolrelaterad orsak) 
 Barnet blir delaktigt av den svenska kulturen: 83 % (kulturell orsak) 
 Jag vill bevara svenskan i släkten: 75 % (språklig orsak) 
 Skolans rykte: 72 % (skolrelaterad orsak) 
 Det blir lättare att få jobb: 72 % (instrumentell orsak)  
 Det blir lättare att få studieplats: 69 % (instrumentell orsak) 
 Barnet får en stark finlandssvensk identitet: 68 % (kulturell orsak) 
 Barnet får gå i skolan på sitt modersmål: 65 % (språklig orsak) 
 Syskonen går i samma skola: 63 % (praktisk orsak) 
 Skolan ligger nära hemmet: 33 % (praktisk orsak) 
 Jag har gått i SST själv: 27 % (emotionell orsak) 
 Någon släkting har gått i SST: 24 % (emotionell orsak) 

Intressant och delvis överraskande för mig var att de påståenden som jag 
kategoriserat under sociala orsaker finns direkt efter den viktigaste språkliga 
orsaken på listan. Vårdnadshavarna ser ut att värdera social kompetens och 
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tolerans högt. Den första direkt skolrelaterade orsaken finns på fjärde och femte 
plats på listan. En liten överraskning var ändå att de kulturella orsakerna kommer 
längre ner på listan än vad jag hade antagit. De instrumentella orsakerna enligt 
min kategorisering verkar inte ha avgörande betydelse för föräldrarnas val till 
skola åtminstone i den tammerforssvenska kontexten. De emotionella orsakerna 
ligger som väntat nere på listan i och med att frågan inte var relevant för alla 
informanter. 

Vårdnadshavarna hade också möjlighet att komma med andra orsaker och 
eventuella kommentarer till påståendena. Faktorer som dagvårdsspråket, lugn 
skola, tvåspråkighet, god kontakt mellan lärare och elever samt trygghet förekom 
som orsaker till valet av SST till skola. 
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Allmängods och nykomlingar i svenskt 
ungdomsspråk och svensk slang  

Jaana Kolu  

1 Inledning 
På 2010-talet har det ännu inte publicerats någon ny uppslagsbok om svensk 
slang. De senast utkomna slangordböckerna är Ulla-Britt Kotsinas En bok om 
slang, typ (2003) och Förortsslang (Doggelito & Kotsinas 2004). Under det 
senaste decenniet har sociolingvisternas uppmärksamhet riktats i synnerhet mot 
multietniskt ungdomsspråk i storstäderna i Sverige (Fraurud & Bijvoet 2004). 
Ungdomsspråk i Sverige och Svenskfinland har inte jämförts tidigare i större 
utsträckning. Syftet med detta bidrag är att å ena sidan undersöka vad som är 
gemensamt ordförråd och gemensamma drag i svensk slang på orterna 
Haparanda, Kiruna och Helsingfors samt landskapet Åland. Å andra sidan 
redovisar denna artikel vad som skiljer ordförrådet och slangen åt på dessa orter. 
Alla de ovannämnda orterna har också mer eller mindre kontakt med finska 
språket och därför är det av intresse att undersöka om ungdomsslang har finskt 
inflytande. Dessutom redogör jag för om de vanligaste engelska lånorden är 
gemensamma för de material som samlats in på de olika undersökningsorterna. 

I denna artikel redogör jag också för de lokala dragen som utmärker 
ungdomsslangen på olika håll i Sverige och Svenskfinland. Därtill utreder jag om 
det finns några nykomlingar som spridit sig till de svenskspråkiga områdena. Nya 
slangord skapas hela tiden. Det finns åtminstone fem möjliga källor där de 
svenskspråkiga och tvåspråkiga ungdomarna kan hämta sin inspiration när det 
gäller ungdomsslang: 1) rikssvensk slang 2) engelska 3) finska och 
tornedalsfinska (meänkieli) 4) finlandssvenska 5) lokala dialekter. 

Det som kan antas vara gemensamt för ungdomsslang i Sverige och 
Svenskfinland är gamla svenska etablerade slangord och ord som lånats från 
engelskan. Engelska ger ständigt också nytt ordmaterial till svensk slang. 

Kotsinas (2003: 26) har påpekat i En bok om slang, typ att slangen inte är 
exakt lika överallt, trots att nya slangord snabbt sprids överallt: 
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Både ungdomar och vuxna markerar att de är göteborgare, haparandabor, 
skåningar osv. genom att använda gamla dialektord och nyskapande slangord 
som hör till just deras slang. Helt går man inte i storstädernas fotspår. 

2 Material och metod 
Det material jag utgår ifrån i den här artikeln har samlats in under 2008–2011 
med hjälp av enkäter som har innehållit 55–65 bjudord som informanterna 
ombetts skriva slangmotsvarigheter till. Orden representerar olika livsområden 
där slangord är vanliga, till exempel benämningar på personer (flicka, pojke), 
kroppsdelar (ansikte, manligt och kvinnligt könsorgan), kärleksliv (t.ex. att 
sällskapa, att vara kär i någon), negativt värderande egenskaper (dum, galen) och 
nya medier (mobiltelefon, Facebook). Dessutom har jag ställt några öppna frågor 
om informanternas språkliga bakgrund och språkanvändning. Informanterna är 
grundskoleelever i årskurserna 7–9 och deras ålder varierar mellan 12–16 år. 
Informanternas och bjudordens antal i enkäten har varierat vid olika 
materialinsamlingstillfällen, och därför går det inte att göra direkta kvantitativa 
jämförelser mellan materialen. 

Tabell 1. Ordmaterialet på olika orter 

Ort (materialinsamlingsår) Antalet ordbelägg i materialet 

Haparanda (2008) 2 391 

Åland (2009) 4 950 

Helsingfors (2011) 2 489 

Kiruna (2011) 2 255 

3 Olika undersökningsorter och slang  

3.1 Haparanda 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2008: 16) har 66 % av de cirka 10 000 
invånarna i Haparanda finsk bakgrund, det vill säga minst en förälder född i 
Finland. Finska språket och meänkieli har status som minoritetsspråk. 

Slangordmaterialet i Haparanda samlades in 2008 i Gränsskolan, där cirka 
75 % av eleverna, enligt rektor Kjell Mäki, hade finskspråkig bakgrund vid 
materialinsamlingstillfället 2008. Informanternas antal var 71. Sammanlagt 48 
elever uppgav att de har svenska som modersmål, 14 elever uppgav att de har 
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finska som modersmål och 7 elever ansåg sig vara tvåspråkiga med svenska och 
finska. Två informanter har inte angett sitt modersmål. I fråga om sin språkliga 
bakgrund uppgav 21 elever att båda föräldrarna hade svenska som modersmål och 
50 hade olika språkkombinationer, oftast svenska och finska. 

Antalet olika slangord i Haparandamaterialet är 423. Antalet ordbelägg är  
2 391. De mest belagda slangorden i Haparandamaterialet utgörs av gamla 
svenska etablerade slangord och könsord: fejs/face (64) ’ansikte’, fitta 
(59) ’kvinnligt könsorgan’, bög (55) ’homosexuell’, kuk (52) ’manligt 
könsorgan’, lebb (49) ’lesbisk’, kärring (47) ’gumma’, kille (42) ’pojke’, knulla 
(42) ’att ligga med någon’, tjej (41) ’flicka’, party (40) ’fest’, käk (38) ’mat’, snut 
(37) ’polis’, kuta (34) ’springa’ och polare (33) ’kamrat, vän’.  

Antalet olika finska slangord i Haparandamaterialet var sammanlagt 36 av 
423. Det innebär att de finska ordens andel utgör cirka 9 % av ordmaterialet. 
Totalantalet finska ordbelägg var 109 av 2 391 vilket innebär att de finska orden 
utgjorde 5 % av materialet. De flesta finska ord är gamla slangord och vardagliga 
ord som bileet (2) ’fest’, ryypätä (1) ’supa’, kyttä (1) ’polis’, ämmä (2) ’gumma’ 
och akka (1) ’gumma’. Det mest belagda finska slangordet är könsordet vittu 
(11) ’kvinnligt könsorgan’. Ordet förekommer också i fraser i ordmaterialet: Älä 
vittu! (4) ’Sluta!’. 

Antalet olika engelska ord i Haparandamaterialet från 2008 är 47 ord av 423, 
vilket innebär cirka 11 % av ordmaterialet. Antalet ordbelägg är 140 belägg av 
2 391, vilket utgör cirka 6 % av hela materialet. De mest frekventa engelska orden 
är etablerade lånord: face (64), party (40), gay (27) ’homosexuell’, crazy 
(23) ’galen, tokig’, nice (21) ’snäll, trevlig’, smile, smilisar (16) ’små tecken i 
chatt- och sms-språk’, sure (16) ’Säkert!, Absolut!’, wierd/weird (15) ’konstig, 
egendomlig’, run (15) ’springa’ och nörd/nerd (14) ’en person som sysslar mycket 
med datorer’. 

3.2 Kiruna 

Den andra undersökningsorten i Tornedalen är Kiruna, som enligt lagen (Lag 
2009: 724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige) hör till 
förvaltningsområdet för både finska och meänkieli. I språklagen (Språklag 2009: 
600) anges att man har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken finska och meänkieli. 
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I Kiruna deltog 54 12–17-åriga högstadieelever i Triangelskolan i 
undersökningen. 17 av dessa elever hade åtminstone till någon del finsk 
bakgrund, vilket innebär att åtminstone den ena föräldern var finskspråkig eller 
tvåspråkig, men bara en av informanterna uppgav att finska var hans modermål. 
Sex informanter uppgav sig använda finska i någon mån och lika många elever 
uppgav att de läst finska i skolan från ett halvt år till fem år. Antalet olika 
slangord ord i Kirunamaterialet är 443. Antalet ordbelägg är 2 255. 

De tio mest etablerade orden är party/partaj (50), tjej (48), chilla (47) ’ta det 
lugnt’, kille (46), fitta (41), face (40), kuk (39), bög (38), käk (38) och snut (36). 
Av resultatet att döma tycks de gamla allmänsvenska orden hamna i topp. 
Dessutom hamnar två äldre engelska lånord bland de tio populäraste orden: face 
och party. Den engelska stavningen face har fått 36 belägg, de försvenskade 
formerna fejs och fejjan har båda fått 3 belägg. 

De engelska orden utgör en fjärdedel av slangordsförrådet i Kirunamaterialet. 
Sammanlagt har informanterna skrivit 110 olika engelskinfluerade slangord. Detta 
innebär att de engelska lånorden utgör cirka 25 % av hela materialet (443 ord). 
Det totala antalet engelskinfluerade ordbelägg är 556, vilket även innebär cirka 
25 % av alla ordbelägg i materialet. De mest belagda engelskinfluerade orden är 
följande: party (50), chilla (47), face (40), crazy (21), smilisar/smilies (21), 
boring (20) ’trist, tråkig’, gay (20), maila/mejla/meila (20) ’skriva e-post’, 
nörd/nerd (18), bitch (14) ’flicka’, lap top (14) ’dator’, bullshit (11) ’att prata 
strunt’, awesome (9) ’vacker, snygg’, faila/fail (9) ’att göra bort sig’, nice 
(9) ’vacker, snygg’ och sure (9). 

På basis av enkätundersökningen finns det mycket lite finskt inflytande i 
ungdomsslang i Kiruna. Det finska inslaget framkommer i informanternas svar på 
den öppna frågan om huruvida det finns egna lokala slangord i Kiruna. 
Ungdomarna har antecknat följande finskinfluerade ord i enkäten: karkki (14) och 
karra (14) i stället för ’godis’. 

Det finns ändå lokala slangord som ungdomarna använder i Kiruna: hojja 
(10) och hoff (7) ’typ om nått är jobbigt’. Många slangord betecknar platser: 
tjågga/tjogga (27) ’kiosken’, konka (13) ’Konsum’, badda (16), badis 
(15) ’badhuset’ och bamba (19) ’skolmatsalen’. Några av dessa ord förekommer 
även i textmeddelanden som jag också samlade in: ”Ska på konka och köpa karki, 
skaru med?” 

Åtta informanter har angett att ”dammsugarordet” eller ”dammsugarsuget” 
tjoo är typiskt för ungdomsspråket i Kiruna. Det innebär att man uttalar tjoo i 
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betydelsen ’ja’ indraget, ”genom att dra in luft genom läpparna”. I Kiruna kan 
man också fråga den andra: ”Är du korri?” ’Är du sur?’ eller ”Harru fått 
finnkorri?” ’Är du jättearg?’. 

3.3 Åland 

Åland är en enspråkigt svensk del av Finland enligt Självstyrelselagen för Åland 
(1144/1881). Undervisningsspråket i de åländska skolorna är svenska. Enligt 
Allardt Ljunggrens (2008: 106–107) undersökning upplever de åländska 
ungdomarna nästan lika stor samhörighet med Sverige som med Finland. 

På Åland deltog två stora grundskolor i föreliggande enkätundersökning: 
Strandnäs skola och Godby skola. Strandnäs skola ligger i Mariehamn och har en 
stor andel elever som har ett annat modersmål än svenska: 51 elever av 420 
(Ålandstidningen 2.5.2009). Många elever är tvåspråkiga hemma och talar till 
exempel både svenska och finska med sina föräldrar. 

Godby högstadieskola ligger centralt på fasta Åland i kommunen Finström 
och är den näst största högstadieskolan på Åland med cirka 250 elever, som 
kommer från fem kommuner på norra Åland. 

Sammanlagt 89 12–16-åriga grundskoleelever deltog i undersökningen. 83 av 
de 89 informanterna har angett att de har svenska som modersmål. 3 informanter 
har angett att de är tvåspråkiga med finska och svenska. En informant har 
engelska, en lettiska och en kurdiska som modersmål. 25 informanter har uppgett 
att åtminstone den ena föräldern är antingen tvåspråkig eller har något annat 
modersmål än svenska. I 21 fall är den ena föräldern tvåspråkig med svenska och 
finska eller har finska som modersmål. Det är dock så många som 78 av de 89 
informanterna som uppger att de bara använder svenska med sina föräldrar 
hemma. 

Det åländska slangordsmaterialet omfattar 864 olika slangord och 4 950 
ordbelägg. Med tanke på Allardt Ljunggrens forskningsresultat är det inget 
överraskande resultat att åländska ungdomar hämtar sina slangord från 
sverigesvensk slang: Av det åländska ordmaterialet finns 638 ord av 864 
medtagna i svenska slangordböcker (t.ex. Kotsinas 1998). Det innebär att cirka 
75 % av slangorden är sådana ord som kan antas förekomma också i olika delar 
av Sverige. De mest belagda slangorden på Åland utgörs av gamla svenska 
etablerade slangord: tjej (82), kille (78), kompis (77), fitta (72), kuk (70), bög (67), 
snut (66), käk (58), knulla (56), lebb (55) och polare (51). 
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Att döma av informanternas enkätsvar förekommer det rikligt med engelska 
inslag i ungdomsspråket på Åland: I enkäten har 56 ungdomar av 89 angett att de 
använder engelskspråkiga ord och fraser när de talar svenska med varandra. 
Många anser att de engelska orden låter trendigare än de svenska orden: ”Vissa 
engelska ord som låter coolare än de svenska motsvarigheterna, t.ex. cool, head 
shot.” 

Även enkätmaterialet innehåller rikligt med engelska ord och fraser. I enkäten 
har informanterna gett 189 olika engelska eller engelskinfluerade 
slangmotsvarigheter till de svenska normalorden. Detta innebär att cirka 22 % av 
orden härstammar från engelskan. Totalantalet engelska ordbelägg är 941 av de 4 
950 beläggen. Det utgör cirka 19 % av hela materialet. De populäraste 
engelskinfluerade slangorden i ordmaterialet är följande: 
party/partaj/partay/partai (79), face/fejs/fejjan (74), lap top (56), gay (51), 
smileys/smilisar (36), bo(o)ring (32), crazy (28), gamea/gama/gejma/gajma/game 
(27) ’spela på datorn’, majla/mejla (27), faila/fejla/feila (26), nice/najjs/najs 
(23) ’bra, kolossalt bra’, nice (22), sure (20), weird (13) och bullshit (12). 

Det som skiljer det åländska slangordförrådet från de andra ordmaterialen är 
de lokala dialektala orden: exempelvis ordet jåla (19) anses vara ett mycket 
typiskt ungdomsord enligt enkätsvaren. I SAOB beteckas ordet som ett gammalt 
svenskt dialektord som betyder ’pladdra’ eller ’prata dumheter’. I 
ungdomsspråket på Åland förekommer ordet i olika fraser som informanterna 
antecknat: idsint jola, issint jåla (4) och jåla sig ’larva sig’. Informanterna har 
gett ordet följande betydelser: ’gnälla’, ’tveka’, ’dryga’, ’nojsa’, ’gruva 
sig’, ’vela’, ’bråka’, ’ta lång tid på sig’, ’larva sig’ och ’tönta sig’. I enkäten har 
ungdomarna skrivit de lokala orden jåla, pallra och nojsa som 
slangmotsvarigheter till ’prata strunt’. 

Av slangordsförrådet att döma har den åländska ungdomsslangen inte så 
mycket finskt inflytande. Sammanlagt finns det 23 olika finska ord i 
ordmaterialet. Det totala antalet finska ordbelägg är 66. Detta motsvarar cirka 1 % 
av hela ordmaterialet. De populäraste finska orden är kaveri (5) ’kamrat, vän’ och 
hyvä(ä) (3) ’bra, kolossalt bra’. I enkäten uppger sammanlagt 20 informanter att 
de också använder finska ord i sin svenska, till exempel hälsningsfraser: ”Ibland 
säger jag moi i stället för hej.” 

Dessutom säger sig sex ungdomar använda finlandssvenska ord och uttryck i 
sitt språk, till exempel byka (2) och halare (1). 
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3.4 Helsingfors 

Helsingforsmaterialet samlades in i svenskspråkiga Munksnäs högstadieskola. 65 
13–15-åriga informanter deltog i enkätundersökningen. 49 elever uppgav sig ha 
svenska som modersmål, 7 informanter uppgav sig vara tvåspråkiga, 8 hade 
finska som modersmål. En informant har angett engelska som sitt modersmål. 

I Helsingfors dominerar finska språket oftast de svenskspråkiga och 
tvåspråkiga ungdomarnas närmiljö, i synnerhet utanför hemmet och den 
svenskspråkiga skolan. Detta återspeglas även i Helsingforsslangen: den svenska 
ungdomsslagen lånar mest från finskan. I enkätundersökningen Helsingforsslang 
NU, en skolenkät 1988 (Cantell et al. 1989) utgjorde de finska orden 26 % av 
slangordsmaterialet: 4 644 belägg av 17 906. I Mona Forsskåhls 
slangundersökning (2005) bestod 39 % av ordbeläggen i Helsingfors av finska 
ord. Tendensen tycks fortsätta: I Helsingforsmaterialet från 2011 utgör de 
finskinfluerade slangorden redan över 60 % av ordmaterialet: sammanlagt 1 497 
ordbelägg av 2 489. Den höga andelen finska slangord skiljer Helsingforsslangen 
tydligt från slangen på de andra undersökningsorterna. Många av de populäraste 
slangorden i Helsingfors härstammar från finskan, några från engelskan och några 
är gamla svenska slangord: face (54), chilla (51), muija (50) ’flicka, flickvän’, 
kyttä (48) ’polis’, bileet (45), jätkä (44) ’pojke, pojkvän’, frendi (42) ’kamrat, 
vän’, kuses (41) ’att vara kär i någon’, svedu (40) ’svensk’, bisse (39) ’öl’, 
kännissä (38) ’att vara onykter, berusad’, pillu (37) ’kvinnligt könsorgan’, doka 
(34) ’supa’, kuk (31), safka (31) ’mat’ och fitta (29). De ovannämnda finska orden 
består huvudsakligen av gamla, finska etablerade slangord som finns medtagna i 
finska slangordböcker (Paunonen & Paunonen 2000). 

De tio mest belagda finska orden i Helsingforsmaterialet (2011) är följande: 
muija (50), kyttä/kyttän (48), bileet (45), jätkä (44), frendi (42), kuses (41), svedu 
(40), bisse (39), kännissä (38), pillu (37). 

Som exempel på nyare lån från finskan kan tas till exempel somppu (17) ’en 
person med utländsk bakgrund’, kössii, kössiä (14) ’stjäla’, jäinen, jäistä (4) 
’trist’, tråkig’. 

Antalet ord som lånats från engelskan utgör cirka 20 % av ordmaterialet. 
Sammanlagt 506 ord av 2 489 härstammar från engelskan, men många ord har 
anpassats till svenskans eller finskans ortografi, till exempel copsit ’polis’, fighta, 
fajta, faitta, fajtta, faittii ’slåss’. De mest frekventa engelskinspirerade slangorden 
är följande: face (54), chilla (51), party (27), food (21) ’mat’, gay (21), boring 
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(17), crazy (16), nice (15), bullshit (6), cops (6) ’polis’ och homie (6) ’kamrat, 
vän’. 

4 Basordförrådet i ungdomsslang på de 
undersökta orterna  

Det svenska basordförrådet i ungdomsslang på de undersökta orterna Haparanda, 
Kiruna, Åland och Helsingfors utgörs huvudsakligen av gemensamma gamla 
svenska, vardagliga ord. Enda undantaget är Helsingforsslangen där det 
centralaste ordförrådet utgörs av gamla finska slangord. I tabell 2 presenteras de 
mest belagda orden på de olika orterna. De ord som förekommer på alla dessa 
fyra orter bland de mest belagda orden är det gamla engelska lånordet face och de 
gamla etablerade könsorden fitta och kuk. Allt som allt har materialen i 
Haparanda, Kiruna och på Åland elva gemensamma ord bland de tolv populäraste 
orden: face, fitta, kuk, bög, lebb, kille, knulla, tjej, party, käk och snut. Ordet 
chilla saknas i materialen i Haparanda och på Åland, eftersom enkäten 2008–
2009 inte innehöll bjudordet ’ta det lugnt’. Bjudordet ’ta det lugnt’ har producerat 
det engelska lånordet chilla i Kiruna (2011) och i Helsingfors (2011) och det finns 
skäl att anta att ordet förekommer även i Haparanda och på Åland, även om det 
inte finns med i detta ordmaterial. 

Tabell 2. De mest belagda orden i de olika slangordsmaterialen 

Haparanda (2008) Åland (2009) Kiruna (2011) Helsingfors (2011) 

fene (66)  tjej (82) party (50) face (54) 

face (64) party (79) tjej (48) *chilla (51) 

fitta (59) kille (78) *chilla (47) muija (50) 

kuk (58) kompis (77) kille (46) kyttä (48) 

bög (55) face (74) fitta (41) bileet (45) 

lebb (51) fitta (72) face (40) jätkä (44) 

kille (42) bög (67) kuk (39) frendi (42) 

knulla (42) kuk (67) bög (38) kuses (41) 

tjej (41) snut (66) käk (38) svedu (40) 

party (40) knulla (56) snut (36) bisse (39) 

käk (37) käk (58) lebb (34) kännissä (38) 

snut (37) lebb (55) knulla (32) pillu (37) 

   kuk (31) 

   safka (31) 

   fitta (29) 
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I Haparanda, Kiruna och på Åland utgörs över 70 % av materialet av 
gemensamma slangord som finns medtagna i sverigesvenska slangordböcker 
(Kotsinas 1996; 1998). I Helsingfors är situationen en annan och största delen av 
orden finns medtagna i finska slangordböcker (Paunonen & Paunonen 2000). 

Även de vanligaste engelska orden tycks vara desamma på orterna. Även 
Helsingforsslangen innehåller de mest belagda engelskinfluerade slangorden. 
Ortografin kan dock variera på de olika orterna. Den mest frekventa 
stavningsformen anges i tabell 3. Fem utav de tio populäraste orden är 
gemensamma för slangordsmaterialet på de fyra orterna: face, party, boring, gay 
och crazy. Dessa engelska lånord kan antas höra till basordförrådet i svensk slang. 
Stavningsformen face tycks ha etablerats i betydelsen ’ansikte’ på de olika orterna 
och fejjan betecknar oftare Facebook. Det är möjligt att dessa ord får egna 
specificerade betydelser. 

Det finns också några nyare engelska slangord som verkar vara på kommande 
på flera orter: homie ’kamrat, vän’ som har 9 belägg i Haparanda, 2 belägg i 
Kiruna, 6 belägg i Helsingfors. Fejjan (19) är det populäraste slangordet för 
Facebook i Kiruna. I Helsingfors säger ungdomarna facettaa när de chattar på 
Facebook, i Tornedalen heter det facebooka. 

Tabell 3. De tio mest belagda engelskinfluerade orden i de olika slangordsmaterialen 

Haparanda (2008) Åland (2009) Kiruna (2011) Helsingfors (2011) 

face (64) party (79) party (50) face (54) 

party (40) face (74) *chilla (47) *chilla (51) 

boring (29) lap top (56) face (40) party (27) 

gay (27) gay (51) crazy (21) food (21) 

crazy (23) smileys (36) smilisar (21) gay (21) 

nice (21) boring (32) boring (20) boring (17) 

smile, smilisar (16) crazy (28) gay (20) crazy (16) 

sure (16) gamea (27) maila (20) nice (15) 

wierd, weird (15) maila (27) nörd, nerd (18) bullshit (6) 

run (15) faila (26) bitch (14) cops (6) 

nörd, nerd (14) nice (23) lap top (14) homie (6) 
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5 Avslutning 
Alla de undersökta orterna har ett gemensamt basordförråd i svensk slang: Vissa 
etablerade allmänsvenska slangord förekommer i alla materialen. Även de 
vanligaste engelska lånen är gemensamma för de olika orterna. Helt går 
ungdomarna dock inte i storstädernas och sverigesvenskans fotspår, utan alla orter 
har också egna lokala drag i sin ungdomsslang: Helsingforsungdomar lånar allt 
mer från finsk slang, åländska ungdomar använder gamla dialektord och ger dem 
nya betydelser i ungdomsslang. Haparandaungdomar signalerar att de är 
tvåspråkiga genom att använda finska ord i sin svenska. Kirunaungdomar skapar 
också egna lokala slangord. 

Alla undersökningsorterna har finskt inflytande, men allra mest syns det i 
Helsingforsslangen: 60 % av slangordsförrådet utgörs av finska ord. De finska 
ordens andel förefaller att öka i Helsingfors. I Haparanda är 5−10 % av 
slangorden av finskt ursprung. De mest etablerade finskinfluerade orden är dock 
inte alltid desamma på de undersökta orterna. På Åland och i Kiruna förekommer 
det några enstaka finska ord i slangordsmaterialet. De engelska slangorden utgör 
cirka 10–25 % av det hela slangordsmaterialet på de olika orterna. Av resultaten 
att döma är engelska också det främsta långivande språket, när det gäller nyare 
gemensamma slangord på orterna, till exempel homie och chilla. 
Helsingforsslangen utgör ett undantag här och lånar in ord mest från finskan. 
Även nya medier har varit en inspirationskälla för nya slangord. I Kiruna 
använder man fejjan i stället för Facebook, i Haparanda facebookar man på 
Facebook och i Helsingfors heter det facettaa. 
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Vad kännetecknar Helsingforssvenskan?  
En studie av några helsingforsares uppfattningar 
om sitt eget språk  

Sarah Kvarnström 

1 Inledning och syfte  
Inom den folklingvistiska forskningstraditionen (se t.ex. Niedzielski & Preston 
2000; Palander & Nupponen 2005; Vaattovaara 2009) intresserar man sig för 
icke-lingvistens syn på språk och språklig variation. Utgångspunkten är att 
lekmannens uppfattningar kan tillföra språkvetenskapen nya perspektiv och en 
djupare förståelse för språkförhållandena. Om man endast utgår från en 
lingvistisk språksyn finns dessutom risken att man missar något viktigt, till 
exempel en förståelse för vilka sociala betydelser talarna själva tillskriver vissa 
språkdrag men inte andra, något som i sin tur kan ge information om vilka 
variabler som kan vara värda att undersökas närmare, till exempel i en 
variationsanalytisk studie. Detta resonemang är utgångspunkten i den här artikeln, 
som handlar om åtta unga helsingforsares syn på sitt eget språk och 
Helsingforssvenskan i allmänhet. Mina forskningsfrågor är följande: Hur 
beskriver och benämner helsingforsarna själva sitt språk? Anser de sig tala 
standardsvenska, dialekt eller något annat, och vad tycker de att kännetecknar 
denna språkform? I jämförelse med tidigare forskning är det intressant att se 
huruvida det finns drag som talarna själva uppfattar och tillskriver olika 
betydelser, men som inte uppmärksammats tidigare, men också om det finns drag 
som inom forskningen konstaterats vara kännetecknande för svenskan i 
Helsingfors, men som talarna själva inte uppfattar eller ser som typiska. 

Det är frågan om en pilotstudie i liten skala, men min förhoppning är att den 
ändå ska ge en fingervisning om vilka variabler som kan tänkas vara intressanta 
att undersöka närmare i ett större material, både i fråga om uppfattningar och 
faktiskt språkbruk. Jag förväntar mig därtill att analysen ska visa på vilka 
eventuella utmaningar den folklingvistiska metoden för med sig i sammanhanget 
och hur jag för min del möjligen bör utveckla den med tanke på en fortsatt 
undersökning. 
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2 Informanter, material och analysmetod   
Mina informanter består av åtta helsingforsare, tre kvinnor och fem män, i åldern 
17−30 år. Alla har bott hela sitt liv i olika delar av Helsingfors och alla har också 
åtminstone en förälder som är svenskspråkig helsingforsare. I den här artikeln 
intresserar jag mig i första hand för vilka allmänna uppfattningar som finns om 
Helsingforssvenskan och jag kommer inte att relatera uppfattningarna till 
utomspråkliga variabler. 

För att kartlägga informanternas språkuppfattningar har jag intervjuat dem. 
Intervjuerna har utförts och analyserats med utgångspunkt i den folklingvistiska 
inriktning som kallas perceptuell dialektologi (se t.ex. Long & Preston 2002). I 
början av intervjun har jag särskilt betonat att jag är intresserad av informantens 
egna uppfattningar, och att ingenting som informanten säger betraktas som rätt 
eller fel från min sida. Jag har också understrukit att jag själv inte vet vad som 
kännetecknar svenskan i Helsingfors, utan att det är någonting jag vill ta reda på, 
bland annat genom att fråga vad talarna själva anser. På det här sättet har jag gett 
informanterna expertrollen och låtit dem förstå att alla uppfattningar och 
reflektioner är viktig information för mig. Min ambition har varit att inte leda in 
informanterna på ett visst spår och därför har jag inte heller explicit frågat efter ett 
specifikt språkligt fenomen, utan istället formulerat mig så att informanterna 
själva har haft möjlighet att lyfta fram de språkdrag de anser relevanta i 
sammanhanget. Frågorna är av typen ”Hur skulle du beskriva ditt eget 
språk?”, ”Vad tycker du kännetecknar svenskan i Helsingfors?” och ”Vad skiljer 
Helsingforssvenskan från standardsvenskan?”. Alla intervjuer följer i stort sett 
samma upplägg, men eftersom informanternas svar har gett upphov till olika 
följdfrågor och lett in diskussionen på olika spår, är det naturligt att alla intervjuer 
i slutändan inte ser helt lika ut. Att intervjuerna har formen av halvstrukturerade 
samtal upplever jag emellertid som positivt i den meningen att informanterna 
torde känna sig bekväma i situationen. Intervjuerna har gjorts under år 2012 och 
början av år 2013. De är 20−50 minuter långa, beroende på hur informanterna har 
svarat. 
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3 Uppfattningar om Helsingforssvenskan och 
dess särdrag  

Jag inleder analysen med att se hur informanterna beskriver sitt eget språk och 
Helsingforssvenskan på ett mer allmänt plan. Därefter studerar jag vilka 
uppfattningar om specifika särdrag som kommer till uttryck i materialet. 

Enligt Dennis R. Preston (2002: 64) tenderar icke-lingvister att beskriva 
språkliga fenomen i termer av rätt och fel, enligt en syn på olika språkformer som 
är rangordnade på en skala, där ett på alla sätt korrekt språk är idealet. Denna 
uppfattning kan väl skönjas även bland mina informanter, som alla åtminstone i 
någon mån ger uttryck för en negativ syn på det egna språket. Den främsta 
orsaken är användningen av finska och engelska ord, men också upplevelsen av 
ett bristfälligt språk över lag. Det sistnämnda inbegriper förutom 
språkblandningen, grammatisk okunskap (felaktig böjning och meningsbyggnad), 
användningen av finlandismer och slangord, otillräckligt ordförråd och dålig 
artikulation. Uppfattningen att dessa fenomen är typiska för just svenskan i 
Helsingfors är inte ovanlig bland mina informanter, men merparten tror att det 
framför allt gäller yngre personers språk. Att använda finska och engelska ord 
uppfattas enligt informanterna möjligen som tufft bland personer i (de yngre) 
tonåren, själva använder de däremot ord från andra språk främst eftersom de inte 
alltid kan eller genast kommer på den svenska motsvarigheten. De flesta är 
medvetna om språkblandningen, som alltså i grunden betraktas som negativ och 
något de gärna vill försöka arbeta bort: 

(1) jag använder lite för mycket finska ord jag har nu på senaste året kanske 
börjat tänka mera försöka läsa mera svenska böcker så att det skulle 
finslipas ordförrådet1  

Vad informanterna avser med finlandismer och slang är inte helt entydigt. De 
flesta informanter exemplifierar finlandismer med ord som roskis, kiva och 
kaveri. En del klassificerar däremot sådana ord som helt och hållet finska och ser 
dem alltså inte som finlandismer. På liknande sätt menar en del av informanterna 
att användningen av finska och engelska ord och uttryck i sig kan beskrivas som 
slang, och då används slang snarast i betydelsen talspråk, medan andra 

                                                           
1 Exemplen på informanternas utsagor återges i denna artikel enligt skriftspråksnorm. I de fall 
informanterna själva exemplifierar något står exempelorden inom citattecken och återges enligt 
informanternas uttal. Dubbelteckning står då för lång vokal/konsonant.  
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exemplifierar slang med ord som spåra ’spårvagn’ och dörtsi ’dörr’. Utöver dessa 
finns det också så kallade trendord, som enligt informanterna används flitigt bland 
yngre personer. Skillnaden mellan slang- och trendord är att slangorden är mer 
etablerade och långlivade, medan trendord endast används under en kort tid och 
kan således förekomma till exempel enbart hos en årskull. Exempel på trendord 
och -uttryck som används i nuläget är på rige ’på riktigt’, fede ’fest’ och jål ’you 
only live once’. 

Informanternas uppfattningar om Helsingforssvenskans kännetecken har 
alltså till stora delar att göra med någon form av påverkan från andra språk, 
främst finska och engelska. I den meningen betraktas också till exempel de 
österbottniska dialekterna som ”renare” än svenskan i Helsingfors. 

Ändå är det ingen tvekan om att informanterna också uppfattar 
Helsingforssvenskan som mycket standardnära. Ingen av dem väljer emellertid att 
på eget bevåg göra jämförelser mellan sitt eget språk och standardsvenskan, men 
min tolkning är att begreppet ’standardsvenska’ helt enkelt är ganska obekant för 
dem. När jag uttryckligen frågade dem om deras syn på förhållandet mellan 
Helsingforssvenska och standardsvenska, fick jag svaret att det egentligen inte 
finns så mycket som skiljer dem åt. Alla mina informanter verkade dock snarast 
betrakta standardsvenskan som ett ideal, det vill säga ett mångsidigt, korrekt och 
puristiskt språk. Språkblandningen, finlandismerna och felaktigheterna som enligt 
dem finns i Helsingforssvenskan gör därmed att den i normala fall inte kan kallas 
standard – men, det kan möjligen den Helsingforssvenska som är fri från allt 
detta. Ingen av informanterna skulle dock själva påstå att de talar 
standardsvenska, även om många hävdar att de försöker. Dock anser de inte heller 
att de talar dialekt. Enligt informanterna är dialekt dels något som oftast 
förknippas med landsbygden, dels en språkform som har fler typiska drag och 
egna (svenska) ord än deras eget språk har. Osäkerheten när det gäller placeringen 
och benämningen av det egna språket är alltså påfallande, och den uppfattas också 
i vissa fall som negativ med tanke på den identitets- och samhörighetsskapande 
effekt som dialekter har eller kan ha. En informant beskrev till exempel svenskan 
i Helsingfors som ”tråkig”: 

(2) egentligen så vi är ju lite tråkiga i Helsingfors när vi talar bara så där 
sådan där helt nå int- nåja kanske inte tråkiga men så där (skrattar) att du 
hör liksom [på andra varifrån de kommer] 
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De flesta informanter skulle ändå kunna tänka sig att kalla sitt eget språk 
för ”Helsingforssvenska”, eller kanske ännu hellre ”huvudstadsregionssvenska”. 
Uppfattningen att man talar likadant i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, 
och i viss mån även i Sibbo och Kyrkslätt, finns hos merparten av informanterna. 
En del har ändå noterat små skillnader. När det gäller Sibbo och Kyrkslätt handlar 
det dels om ett ”rullande r”, dels om att ”förkorta ord”: 

(3) det blir mera sådär liksom sådär rullande på ärren [i Kyrkslätt och Sibbo] 

(4) många ord är ganska förkortade [i Kyrkslätt] 

Vidare finns det bland en del av informanterna en uppfattning om skillnader 
mellan de södra stadsdelarna jämte Esbo och Grankulla, och övriga Helsingfors. I 
detta sammanhang kommer den ”helsingforsiska stereotypen” på tal: 

(5) det är nu den där stereotypen att att viss- kanske vissa personer just södra 
stadsdelarna eller eller Grankulla Helsingforsregionen där är liksom (.) 
dom har li- l- man nog märker att att dom har lite så här annan stil att tala 
på 

(6) jag tycker att man talar liksom mot liksom Esbo så talar man mera så där 
som folk tycker att är sån där superhelsingforsiska 

”Superhelsingforsiskan” inbegriper huvudsakligen två drag. För det första handlar 
det om nasalitet: 

(7) det är lite så här att nästan att dom talar ur näsan 

För det andra förknippas den helsingforsiska stereotypen med r-bortfall och 
samtidig vokalförlängning: 

(8) där är ju alla dom där pappää och pennåå å sånt eetta seessaasalladää 

Också tidigare forskning (t.ex. Nyholm 1984; Höckerstedt 2006) har visat att 
bortfall av såväl finalt -r som presens- och preteritumändelser och till följd av det 
vokalförlängning förekommer i Helsingfors. Det måste emellertid understrykas 
att ovan nämnda stereotyp endast har identifierats av ett fåtal av informanterna, 
medan resten över huvud taget inte uppfattar, eller påtalar, några skillnader inom 
huvudstadsregionen, och ännu mindre inom Helsingfors. De som hänvisar till 
stereotypen vill emellertid inte själva vidkännas den. Vissa tror ändå att 
stereotypen nog har sin grund i verkligheten, men att man måste skilja 
mellan ”överdrivet språk”, som alltså kan hänföras till stereotypen, och ”vanlig 
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Helsingforssvenska”, som endast i viss grad inbegriper r-bortfall och samtidig 
vokalförlängning. 

Enligt informanterna innebär den helsingforsiska stereotypen förutom de 
ovan nämnda språkliga dragen också en allmänt övermodig attityd, och i den 
meningen betraktas även de språkliga dragen helt klart som negativa. Ett annat 
perspektiv är att betrakta r-bortfallen som beroende av lättja och dålig 
artikulation: 

(9) jag har ofta tänkt att Helsingforssvenskan är kanske mest så där att man 
har bara blivit så lat på att uttala ord ... att man just har pappää och 
navigaattåå 

Utöver nasalitet och r-bortfall har en del informanter identifierat skillnader i 
vokal- och konsonantkvantiteter när det gäller å ena sidan Helsingforssvenskan 
och å andra sidan andra varieteter: 

(10) sen var det helt så där nu gåår vi ti tjööke sen när jag sa att jag ska gå till 
tjöökke och nu ska vi gå och eetta så dom tyckte det var helt jättekonstigt  

(11) ofta om jag är en längre stund i Vasa och sen sitter på tåget hem till 
exempel så märker man att man har tagit åt sig av vissa saker som i 
snarast uttalet att man i Vasa till exempel förlänger på ord och vaassa är 
inte vaassa utan det är vaasa 

I exempel 10 gör informanten en jämförelse med östnyländska dialekter, medan 
informanten i exempel 11 drar en parallell till svenskan i Vasa. Informanten har 
tidigare berättat att han har flera kompisar som bor i Vasa och att han själv brukar 
besöka staden ibland. Han har lagt märke till att han då brukar påverkas av 
Vasabornas språk, men att han vanligen blir medveten om det först när han åker 
hem igen. Påverkan gäller främst uttalet och sträcker sig alltså till och med till 
vokal- och konsonantkvantiteter. Informantens uppfattning är att man i 
Vasa ”förlänger på ord”, det vill säga han uppfattar vaasa som förlängt i 
jämförelse med sitt eget uttal vaassa, och därför kan man tänka sig att han i första 
hand avser en förlängning av vokalen i första stavelsen. Orsaken till att han 
uppfattar vokalen som förlängd är sannolikt den att den efterkommande 
konsonanten är förhållandevis kortare än i hans egen varietet. Det är med andra 
ord kontrasten mellan vokal- och konsonantkvantiteter som troligen resulterar i 
hans uppfattning om vokalförlängningar i Vasasvenskan. 
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Mikael Reuter (1982: 113 f.) har tidigare konstaterat att kvantitets-
förhållandena i segmentföljden lång vokal plus tonlös konsonant (t.ex. -åt- i 
båtar) korrelerade med socialgruppstillhörighet i 1970-talets Helsingfors, så att 
jämförelsevis kortare konsonanter (t.ex. bååtar) förekom i lägre socialgrupp, 
medan längre konsonanter (t.ex. bååttar) kännetecknade språket i högre 
socialgrupp. Min tolkning är att det är just denna skillnad i 
kvantitetsförhållandena som mina informanter pekar på, även om de inte har 
identifierat några skillnader inom Helsingfors. Kopplingen till den ovan 
diskuterade helsingforsiska stereotypen är visserligen inte långsökt, men det är 
viktigt att notera att kvantitetsförhållandena i sig inte verkar frambringa negativa 
konnotationer hos mina informanter. Det är därtill viktigt att påpeka att de som 
påtalar kvantitetsförhållandena inte ser den längre konsonantvarianten som typiskt 
helsingforsisk, utan snarare betraktar de den kortare varianten som avvikande och 
kännetecknande för (landsbygds)dialekter: 

(12) [en dialekt är] ett distinkt sätt hur man pratar (.) som till exempel just att 
säga d:n som h:n eller jättelånga vokaler [i Österbotten] 

(13) det är nog på något sätt annorlunda där [i Sibbo] kanske har dom längre 
vokaler eller någonting  

I exempel 12 och 13 är det visserligen inte lika tydligt att informanterna avser just 
förhållandet mellan vokal- och konsonantkvantiteter i segmentföljden lång vokal 
plus tonlös konsonant, men en uppfattning om längre vokaler i andra varieteter 
kommer ändå klart till uttryck. Det är hur som helst mycket sannolikt att den 
längre konsonantvarianten fortfarande förekommer i Helsingfors, och att den 
därtill har spridit sig till andra delar av huvudstadsregionen (enligt min 
bedömning har till exempel alla informanter själva detta drag, men i olika grad, 
och det förekommer också i andra intervjuer och samtal som jag har samlat in, 
även i Esbo och Kyrkslätt). Realisationen av kvantitetsförhållandena i faktiskt 
språkbruk kommer jag att undersöka närmare i ett senare skede. 

4 Diskussion  
Ur informanternas perspektiv kan Helsingforssvenskan alltså sammantaget 
beskrivas dels som mycket standardnära, dels som väldigt finskpåverkad. Drag 
som nasalitet, r-bortfall och vokalförlängningar, uppfattas i viss mån som 
stereotypiska, och inte helt överensstämmande med verkligheten. Det mest 
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specifika som enligt (en del av) informanterna i den här pilotstudien skiljer 
Helsingforssvenskan från andra varieteter har att göra med förhållandet mellan 
vokal- och konsonantkvantiteter (i segmentföljden lång vokal plus tonlös 
konsonant), så att förhållandevis kortare konsonanter (vvk) förekommer i andra 
varieteter och förhållandevis längre konsonanter (vvkk) används i Helsingfors. 
Som jag redan nämnt är det dock endast ett fåtal av informanterna som över 
huvud taget nämner vokal- och konsonantkvantiteter som ett särskiljande drag. 
Det utesluter givetvis inte att de informanter som inte nämner kvantiteterna själva 
har en förhållandevis längre konsonantvariant i sitt språk (jfr t.ex. Johnstone & 
Kiesling 2008: 23).  

Det finns ingen tvekan om att informanterna uppfattar också andra skillnader 
än de ovan nämnda gentemot övriga varieteter, men i många fall är de oförmögna 
att beskriva dem närmare. Som vi också sett, består beskrivningarna ofta av 
jämförelser med andra varieteter, så att det typiska för dem, snarare än för 
Helsingforssvenskan, lyfts fram. En naturlig följd av uppfattningen om den egna 
varieteten som standardnära är emellertid just att andra varieteters särdrag 
betraktas som avvikande. Det är inte alls konstigt att avsaknaden av tydliga 
särdrag gör icke-lingvisten förvirrad när han eller hon ombeds beskriva sitt språks 
kännetecken. Det här betraktar jag som ett viktigt metodiskt resultat för egen del. 
Genom att i fortsättningen i högre grad ställa sådana frågor som tar fasta på 
skillnader och likheter gentemot andra varieteter, samt över lag be informanterna 
att beskriva andra språkformer, kunde man eventuellt komma åt mer information 
också om hur informanterna uppfattar sitt eget språk och dess kännetecken. 

Det kunde därtill vara givande att närma sig informanternas uppfattningar 
från flera olika håll. I fortsättningen kommer jag därför att använda mig av ett så 
kallat perceptionstest som komplement till intervjuerna. Perceptionstestet går ut 
på att informanterna i par eller i en grupp på tre personer får lyssna på ett antal 
talprov från olika städer och sedan tillsammans diskutera dessa. Jag förväntar mig 
bland annat att perceptionstestet ska ge bättre underlag för informanterna att 
beskriva sina uppfattningar om särdrag, till exempel genom att hänvisa till 
exempel ur talproven. Därtill tror jag att både talproven i sig och diskussionerna 
ska få informanterna att erinra sig sådana språkliga fenomen som de inte spontant 
kommer att tänka på i en intervjusituation. 

Naturligtvis kan man utifrån den här pilotstudien inte dra några generella 
slutsatser om helsingforsarnas uppfattningar om enskilda variabler. Det är 
självklart att materialet måste utökas för att resultaten ska vara tillförlitliga i högre 
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grad. Den här pilotstudien har hur som helst visat i vilken riktning 
intervjufrågorna bör utvecklas för att få en så omfattande bild som möjligt av 
helsingforsarnas uppfattningar om sitt eget språk. 
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Uppringaren öppnar samtalet. Svenska, 
finlandssvenska och finska konventioner 

Jan Lindström 

1 Inledning 
Telefonsamtal är en typ av social interaktion som fått sina etablerade former tack 
vare de möjligheter och begränsningar som det tekniska användargränssnittet 
erbjuder. Telefonsamtal avviker från ansikte-mot-ansikte samtal i och med att 
talarna inte delar samma fysiska rum, varvid de inte kan se varandra, till exempel 
vem det är som tar kontakt, hur den andra ser ut eller reagerar på det sagda icke-
verbalt. På grund av bristen på visuell kontakt är det rätt vanligt att uppringaren i 
början av samtalet presenterar sig, även om behovet av detta minskat i 
mobiltelefonsamtal vänner emellan, eftersom mottagaren kan se namnet på 
uppringaren på sin telefondisplay ifall kontakten är sparad i telefonens minne (jfr 
Arminen & Leinonen 2006). Behovet att presentera sig verkar dock kvarstå i 
samtal till icke-bekanta, inte minst i så kallade institutionella samtal, till exempel 
till en myndighet eller en serviceleverantör, där ens identitet kan vara väsentlig 
för att man ska kunna gå vidare i sitt ärende och få relevant service. Sätten att 
uttrycka sig på telefon har således visat sig vara inte bara dikterade av teknologin 
utan också kontext-, kultur- och språkberoende (se Luke & Pavlidou 2002). 

Telefonsamtal har en särskild plats i den samtalsanalytiska traditionen som 
även den här studien anknyter till. Harvey Sacks, som lade grunden för denna 
mikrosociologiska inriktning i sina föreläsningar vid universitetet i Los Angeles 
på 1960-talet, började med att iaktta mönster i det sociala växelspelet i 
telefonsamtal till en psykiatrisk hjälplinje. Många av de första epokgörande 
artiklarna inom samtalsanalys bygger på fynd i dylika material, till exempel om 
utformningen av öppningssekvenser och avslutningar i samtalen, yttrandepar och 
reparationer (Sacks 1992; Schegloff 2004 [1967]; Schegloff & Sacks 1973). Med 
utgångspunkt i Schegloff (1968; 1986) kan strukturer och handlingar i en typisk 
öppningssekvens beskrivas så här (tillämpning på det svenska fallet nedan): 
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(1) TSL-94:03 Luckan 

01      ((ringsignal)) 

02 S:  Luckan Maj Ringman 

03 U: nå de e Siv Alberg här he:j¿ 

04 S:  hej hej↑ 

05 U: hh hördu ja ringer å frågar       
om du vet- 

anrop 

svar = identifiering 

identifiering + hälsning 

hälsning 

orsak 

Telefonsamtalet börjar här med en anrop/svar-sekvens, rad 1–2. Svaret innebär 
här också att svararen identifierar sig, och detta följs av att uppringaren i sin tur 
identifierar sig på rad 3. Denna tur avslutas med hälsningen hej som besvaras med 
ett dubblerat hej på rad 4, och dessa bidrag utgör sålunda en hälsningssekvens. På 
rad 5 övergår uppringaren till att presentera sitt ärende, det vill säga orsaken till 
att hon ringde upp informations- och kulturcentret Luckan. I samtal mellan 
bekanta kan man i denna position också ställa en hur är det-fråga som leder in i 
en sekvens där talarna har möjlighet att förhandla, om de har något akut 
gemensamt att behandla i samtalet (Lindström 1994; Schegloff 1968); se utdrag 
(5) nedan. 

Den här undersökningen koncentrerar sig speciellt på hur uppringarna 
utformar sin första tur, såsom till exempel på rad 3 i utdrag (1). Studien jämför 
dylika inledande praktiker i telefonsamtal som spelats in på svenska i Sverige och 
Finland och registrerar likheter och olikheter mellan dem. Utöver detta görs en 
jämförelse med en tidigare studie av öppningsrutiner i finska telefonsamtal 
(Hakulinen 1993). 

2 Material och frågeställningar 
Den här undersökningen utnyttjar tre typer av empiriskt material: 
vardagliga/privata telefonsamtal inspelade i Sverige, institutionella telefonsamtal 
inspelade i Sverige och institutionella telefonsamtal inspelade på svenska i 
Finland. De institutionella samtalen står i fokus för den komparativa svensk-
finländska analysen, medan de privata telefonsamtalen utgör en fond mot vilken 
de institutionella samtalspraktikerna kan speglas. 
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Det institutionella sverigesvenska materialet är i huvudsak hämtat från en 
begränsad del av GIC-korpusen som består av samtal till telefonrådgivningen vid 
Giftinformationscentralen 1995 (se Land vist 2001). Jag har kompletterat min 
korpussamling med några ytterligare exempel från Håkan Land vists (2001) 
avhandling om dessa samtal samt med exempel plockade från Mats Land vists 
(2011) studie av inkommande samtal till sjukvårdsrådgivningen. Sammanlagt har 
jag kunnat analysera 33 samtal av denna institutionella typ. De finlandssvenska 
institutionella samtalen har hämtats från en korpus av servicesamtal som 
insamlats på Nordica vid Helsingfors universitet 1994 och som numera är en del 
av det elektroniska arkivet NorDiga. (Adressen till NorDiga är 
<https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37>.) Inom denna korpus har jag utnyttjat 
telefonsamtal till Helsinforsavdelningen av informations- och kulturcentret 
Luckan, sammanlagt 26 inspelningar. De vardagliga telefonsamtalen har hämtats 
från en begränsad del av Anna Lindströms (1994; 1999) korpus av privata 
telefonsamtal inspelade i Sverige 1991. I min samling ingick 15 sådana samtal. I 
ett jämförande syfte har jag också studerat 11 samtalsutdrag från finska privata 
telefonsamtal som ingår i Auli Hakulinens (1993) studie av öppningssekvenser i 
dessa samtal; Hakulinens studie bygger på en samling på 320 fall. Jag har också 
haft tillgång till några kompletterande exempel och analyser i Hakalas (2013) 
studie av talaridentifieringar i finska telefonsamtal. Alla samtal som ingår i min 
studie är trådtelefonsamtal. 

Materialet öppnar för flera komparativa synvinklar: mellan sverigesvenskt 
och finlandssvenskt, mellan svenskt och finländskt och mellan institutionellt och 
icke-institutionellt. Även om de institutionella samtalen i min korpus är av något 
olika slag menar jag dock att de är ganska väl jämförbara. Den ena parten är en 
lekman som ringer upp en institution i ett bestämt ärende som har just med den 
institutionen att göra, den andra parten är en expert som representerar en 
institution och kan leverera den typ av service som uppringaren är ute efter. 
Uppringarna till Giftinformationscentralen kan visserligen vara en aning oroliga, 
men det är inte fråga om nödsamtal utan rådgivningssamtal (jfr Land vist m.fl. 
2012 om nödsamtal). Kunderna som ringer upp Luckan vill vid sidan av att 
beställa biljetter till olika evenemang också få råd om hur beställningen går till, 
olika valmöjligheter, tider och så vidare. 

Min undersökning fokuserar öppningssekvensen och mer bestämt 
uppringarens inledande tur. Hur utformas den inledande turen? Förekommer det 
en hälsning, självidentifiering eller båda, och i vilken ordning kommer de olika 
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komponenterna i så fall? I ett komparativt perspektiv frågar jag mig om det finns 
skillnader i öppningspraktikerna mellan de institutionella och icke-institutionella 
samtalen samt mellan de sverigesvenska, finlandssvenska och finska samtalen. I 
det följande presenterar jag resultaten av denna utredning och börjar med att 
analysera hälsningar och identifieringar i de olika genrerna, varieteterna och 
språken. Sedan gör jag en komparativ sammanfattning av dessa delanalyser. 

3 Analys av öppningsrutiner i Sverige och 
Finland 

När det gäller öppningssekvenser har uppringaren i princip fyra val: uppringaren 
kan gå rakt på sak utan att hälsa eller presentera sig, enbart hälsa och till exempel 
lita på att mottagaren känner igen uppringaren, enbart presentera sig varvid 
presentationen kanske kan tänkas inkorporera också en typ av hälsning eller så 
kan man göra allt i ett kör: både hälsa och presentera sig. Det sistnämnda är det 
klart vanligaste mönstret i alla de samtalstyper jag undersökt, och det var också 
normalmönstret i Hakalas (2013) studie av öppningar i finska telefonsamtal. I 
några enstaka fall förekommer bara hälsning utan självidentifiering, och i några 
fall utgör de reciproka hälsningarna en egen turväxling som sedan följs av 
uppringarens identifiering. Några få fall där talaren går rakt på sak finns också. 

3.1 Uppringarens öppningstur i vardagliga telefonsamtal i Sverige 

Anna Lindström (1994) har undersökt förekomsten av självidentifiering i svenska 
privata (tråd)telefonsamtal och jämfört sina resultat med studier av dessa 
praktiker i nordamerikanska och nederländska samtal. Det visar sig att 
självidentifiering är normal praxis i Nederländerna medan amerikanerna föredrar 
det motsatta: det är mottagarens uppgift att känna igen den som ringer upp varvid 
man antyder en familjär relation mellan talarna. Båda strategierna, 
självidentifiering och igenkännande, förekom i de svenska telefonsamtalen som 
således kan sägas ligga någonstans mellan de amerikanska och nederländska 
ytterligheterna. Jag har haft tillgång till bara en liten del av det samtalsmaterial 
som utgör Lindströms korpus, men i denna del är självidentifiering dock 
vanligast: det förekommer i 12 fall av 15. 

Det normala är att självidentifiering förekommer i samma tur där uppringaren 
också hälsar svararen. Utdrag (2) är representativt för detta mönster: 
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(2) PTS:VAT6 

01     ((ringsignal)) 
02 E: >tre sjutton ett ett<¿ 
03 L: ja hej de e Lisbeth? 
04 E: tjena¿ 

Turen på rad 3 är i fokus här: den inleds med partikeln ja, sedan följer hälsningen 
hej och slutligen självidentifieringen Lisbeth. Allt detta görs i en intonationsenhet 
och det blir läge för en kvitterande svarshälsning, tjena, först på rad 4. Att 
självidentifieringen görs här med bara förnamnet signalerar närhet. En ännu mer 
personlig effekt kan uppnås genom namntilltal av mottagaren: 

(3) PTS:MOL1 

01     ((ringsignal)) 
02 V: >Krokenerius¿< 
03 G: hej Viveka, de ä Ge:rda¿ 
04 V: ja: tje:na[re¿ 
05 G:               [tjena: har ni kommi hem nu från (.) 
          semestrar å liknande¿= 

Tilltalet Viveka ingår här i hälsningen, som följs av det gängse 
presentationsformatet de e + namn. Verbformen kan variera härvid, i stället för 
presens kan preteritum användas, dvs. de va + namn: 

(4) PTS:VAT6 

01     ((ringsignal)) 
02 S: Sylvia¿hh 
03 E: ja hejsan de va >Eva Andersson:< 
04 S: ja hej: 

I ett par fall används ingen särskild presenteringskonstruktion utan identifiering 
sker enbart genom att man säger sitt namn: 
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(5) PTS:GRU7 

01     ((ringsignal)) 
02 P: (>Lindgren<¿) 
03 N: tjena¿ Ny:man¿ 
04 P:  tjena Ny:man? 
05 N: >hur ä re:?< 
06 P:  jo dä ä fint dö, 

I det här fallet följs hälsnings- och identifieringssekvensen av en hur e de-
sekvens, där den allmänna stämningen för samtalet kontrolleras, till exempel om 
svararen har något på sitt hjärta som borde behandlas. Själva ärendet som 
uppringaren vill avhandla presenteras efter denna sekvens. Sådana här hur e de-
sekvenser påträffas i pro-socialt tal medan de inte förekommer i strikt 
institutionella samtal som är målinriktade. 

3.2 Uppringarens öppningstur i institutionella telefonsamtal  
i Sverige 

Samtalen till Giftinformationscentralen uppvisar vissa generella liknande drag i 
utformningen av den inledande repliken som i de icke-institutionella samtalen. 
Också här är det vanligt att inkorporera både hälsningen och självidentifieringen i 
en och samma tur: 

(6) GIC:19242 

01     ((ringsignal)) 
02 I:  giftinformatio:n, jourhavande apotekare:¿ 
03 U: ja hej mitt namn (e) Maja Ralfsson 
04 I:  he:j? 

Enligt det sverigesvenska mönstret står ja som inledande partikel, sedan kommer 
hälsningen och sist självidentifieringen. Till skillnad från de privata 
telefonsamtalen presenteras dock namnet sällan med en de e- eller de va-
konstruktion, utan man använder formler som mitt namn e som ovan eller jag 
heter. Den senare kan fogas in också efter namnet med omvänd ordföljd: 
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(7) GIC:16784 

01     ((ringsignal)) 
02 I:  information, jourhavande apotekare¿ 
03 U: ja:, godda(g), Björn Svensson heter ja. 
04 I:  hej. 

I ljuset av det begränsade material jag haft till hands verkar identifieringar med 
jag heter och mitt namn e höra till ett formellare, institutionellt register i Sverige 
än den generiska presenteringen de e som mest påträffats i de icke-institutionella 
sverigesvenska samtalen. Det kan vidare finnas en större tendens till identifiering 
med förnamn och efternamn i det institutionella materialet, men identifieringar 
med bara förnamn förekom också. Hälsningsorden var inte speciellt formella i de 
institutionella samtalen: goddag i (7) var den enda förekomsten i sitt slag och så 
fanns det ett gomiddag till, medan resten av hälsningarna bestod av hej och 
hejsan. 

3.3 Uppringarens öppningstur i svenska institutionella 
telefonsamtal i Finland 

Öppningsrutinerna i de finlandssvenska samtalen till informations- och 
kulturcentret Luckan uppvisar vissa liknande mönster med de sverigesvenska 
telefonsamtalen, men det finns också skillnader. Det vanliga är också här att 
uppringarens öppningstur innehåller både en hälsning och en självidentifiering, 
men i 2 fall (av 26) förekommer enbart hälsning, i det ena det formella godda, i 
det andra det informella hejsan. Såväl hälsning som självidentifiering saknas i ett 
fall: 

(8) TSL-94:11 Luckan 

01     ((ringsignal)) 
02 S: Ringman?  
03 U: jo ja undrar om de finns en enda biljett kvar 
04      ti Kontrapunktfinalen. 

Utdrag (1) ovan visade ett exempel på det vanligaste mönstret med hälsning och 
självidentifiering i en hel sats: liksom i de svenska privata telefonsamtalen görs 
identifieringen med en existentiell presenteringskonstruktion, de e Siv Alberg här 
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hej. Alternativt kan presenteringen inledas med de här e som i (9); den här 
varianten förekom dock inte i det sverigesvenska materialet: 

(9) TSL-94:15 Luckan 

01      ((ringsignal)) 
02 S:  Ringman  
03 U: nå de här e Nina Holm hej  
04 S:  hej hej  

Presenteringar med mitt namn e eller jag heter förekom inte alls. På denna punkt 
avviker då samtalen till Luckan från det vanliga mönstret för presenteringar i de 
sverigesvenska institutionella telefonsamtalen. 

Det finns också andra, till och med mer slående skillnader: det är unikt 
finländskt att den inledande partikeln i öppningsturen är nå, som var vanligast i 
samtalen till Luckan. Några få förekomster med initialt jå och jo förekom också, 
medan det generellt svenska ja användes bara i ett fall. Ett annat speciellt 
finländskt drag är benägenheten att placera hälsningen sist i uppringarens 
inledande tur, såsom i (1) och (9). Detta var fallet i 22 öppningar, medan 
hälsningen fanns före självidentifiering bara i ett fall. Ett annat speciellt drag är 
förekomsten av det lokativa proadverbet här i öppningsturen. Det kan ingå i det 
demonstrativa ledet i presenteringen de här e som i (9), men det är lika vanligt att 
adverbet läggs till efter presenteringen av namnet, såsom fallet är i de e Siv Alberg 
här hej i (1). Ett sådant bruk av proadverbet här var främmande för det inspelade 
materialet från Sverige. 

3.4 Uppringarens öppningstur i finska telefonsamtal 

Auli Hakulinen (1993) har undersökt ”grammatiken” i öppningsrutiner i finska 
institutionella och icke-institutionella telefonsamtal. Med öppningsrutiner avses 
den typ av inledande turer av uppringaren som jag studerat här. Liksom i de 
sverigesvenska icke-institutionella (tråd)telefonsamtalen är det vanligt i de 
motsvarande finska samtalen att uppringaren identifierar sig (se även Hakala 
2013). En annan likhet, som kan anses följa från tendensen till självidentifiering, 
är att uppringarens öppningsreplik är multifunktionell och vanligen inkorporerar 
både en hälsning och självidentifiering. Öppningsrepliken kan vara satsformad 
(10a) eller bestå av en icke-finit satsekvivalent (10b). 
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(10) Hakulinen (1993) 

a. No moi tääll on Maitsu. 
   ’Nå hej här är Maitsu.’ 
b. No Raija Välimaa täällä tervehdys. 
   ’Nå Raija Välimaa här hej.’ 

Som Hakulinen konstaterar inleds uppringarens tur oftast med en partikel, som 
nästan uteslutande är no ’nå’. Sedan finns det variation i placering av hälsningen: 
i Hakulinens material hade en fjärdedel av öppningarna hälsningen före 
uppringarens namn (10a), medan den i resten av fallen kom efter namnet (10b). 
Presenteringskonstruktionerna i (10) är båda existentiella och anger med adverben 
täällä respektive tässä att uppringaren är ’här’. Enligt Hakulinen (1993: 160, 162) 
verkar den senare varianten (10b) höra till icke-institutionella genrer; vidare 
signalerar inessivformen tässä närhet medan adessivformen täällä är officiellare. 
Existentiella konstruktioner med ett lokativt proadverb (typen täällä on ’här är’) 
favoriseras klart framför demonstrativa konstruktioner av typen tämä on ’det är, 
det här är’ eller namnpresentationer som nimeni on ’mitt namn är’. 

3.5 Sammandrag och jämförelser mellan materialen 

När man jämför de fyra olika typer av material, varieteter och språk som stått i 
fokus för den här undersökningen upptäcker man en hel del intressanta likheter 
och olikheter dem emellan. För det första kan vi jämföra två olika samtalsgenrer i 
Sverige, institutionella och icke-institutionella telefonsamtal. När det gäller 
utformningen av uppringarens inledande tur ser mönstren för de fullständigaste 
varianterna ut så som anges i tabell 1. 

Bland de gemensamma dragen kan vi notera att hälsnings-/identifieringsturen 
har en tendens att börja med en partikel som nästan alltid är ja; i tre fall förekom 
ett mer obestämt mm före hälsningen. En hälsningsfras är nästan alltid närvarande 
och föregår då identifieringen. Bara i ett fall kommer hälsningen sist, i en något 
mer lakonisk variant som Kåre Myrhed Göteborg hej från ett samtal till 
Giftinformationscentralen. 

 
  



146 
 

Tabell 1. Strukturen i uppringarens hälsnings- och identifieringstur i institutionella och 
icke-institutionella telefonsamtal i Sverige 

Partikel Hälsning Identifiering Elaborering 

Icke-institutionella:    

ja hej de e Lisbeth  

ja hejsan de va Eva Andersson  

 hej Viveka de e Gerda  

 tjena Magnus  hur e de 

Institutionella:    

ja hej ja heter Siv Andersson ringer från Hjo 

ja goddag Björn Svensson heter ja  

ja hejsan mitt namn e Linnea Idman  

 hej Emma Lisa heter ja  

 
Bland skillnaderna noteras att tilltal av den uppringda är vanligare i de icke-
institutionella samtalen, av den givna orsaken att uppringaren sällan känner 
mottagaren som representerar institutionen i fråga. Men om 
institutionsrepresentanten har svarat genom att presentera sig kan tilltal 
förekomma även i denna genre (jfr sista raden i tabell 1). Vad gäller formatet för 
självidentifiering finns det en tydlig genreberoende distinktion i att existentiella 
presenteringar av typen de e används i de icke-institutionella samtalen, 
medan ”hetandepresenteringar”, antingen jag heter eller mitt namn e, är typiska 
för de institutionella samtalen. Syntaktiskt fullständiga finita presenteringar var 
vanligast i båda genrerna, men kortare icke-finita varianter förekom också, såsom 
tjena Nyman (där ”Nyman” är självidentifiering) och Kåre Myrhed Göteborg hej. 

När man jämför de sverigesvenska och finlandssvenska institutionella 
telefonsamtalen finns det mer olikheter än likheter i öppningsrutinerna. Tabell 2 
presenterar de typiska mönstren för hälsnings-/identifieringsturen i samtalen till 
Luckan. 

Tabell 2. Strukturen i uppringarens hälsnings- och identifieringstur i institutionella 
finlandssvenska telefonsamtal till Luckan 

Partikel Hälsning Identifiering Adverb Hälsning 

 hej de här e Irmeli Björkö   

jo  de här e Berit Lehtola från Mårtensdal hej 

nå  de e Siv Alberg här hej 

nå  de e Nina Stenberg här mojn 



147 
 

För det första är det annorlunda inledande partiklar som man påträffar i de 
finlandssvenska samtalen: i hälften av fallen är partikeln nå, i resten olika 
variationer av den jakande partikeln (ja, jo, jå) eller så saknas partikeln. För det 
andra finns det en stark tendens till final placering av hälsningsfrasen i hälsnings-
/identifieringsturen, medan detta förekom bara en gång i det sverigesvenska 
materialet. För det tredje inordnas det lokativa proadverbet här mellan 
självidentifiering och final hälsning i hälften av fallen. I det sverigesvenska 
materialet förekom det inga sådana fall. 

Vidare finns det inga exempel på presenteringar med jag heter eller mitt 
namn e, utan de antar det existentiella formatet de e eller de här e. Som 
konstaterats verkar presenteringar med de e vara anknutna till en icke-
institutionell inramning i Sverige. Det finns en möjlighet att Luckan uppfattas 
som en så pass specifikt finlandssvensk och i så måtto närstående institution att 
uppringarna vill tona ner institutionaliteten med ett familjärt presenteringsformat, 
medan Giftinformationscentralen knappast aktualiserar associationer av närhet. 
En sådan orienteringsskillnad räcker dock inte för att bortförklara vissa 
grundläggande egenheter i de finlandssvenska öppningsturerna: final placering av 
hälsningen, inskott av proadverbet här och användningen av nå som inledande 
partikel. Dessa drag påträffades inte heller i de sverigesvenska icke-institutionella 
telefonsamtalen. 

När det gäller finlandssvenska och skillnader från sverigesvenskt bruk blir det 
relevant att kontrollera mönster i finskt språkbruk och huruvida dessa kan ha 
påverkat det finlandssvenska bruket. Tabell 3 summerar strukturen i de mest 
fullständigt utformade finska hälsnings-/identifieringsturerna enligt Hakulinen 
(1993). 

Tabell 3. Strukturen i uppringarens hälsnings- och identifieringstur i finska 
telefonsamtal 

Partikel Hälsning Identifiering Adverb Hälsning 

no moi tääll on Maitsu   

no hei täss on äiti   

no  Raija Välimaa täällä hei 

no  Mirja tässä hei 

 
Det är markant i hur hög grad de finlandssvenska och finska hälsnings- och 
identifieringsturerna framstår som kopior av varandra. Den finska initierande 
partikeln no är en ekvivalent till nå i finlandssvenskt bruk (Saari 1995). Vidare 
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finns det en gemensam tendens till final placering av hälsningen; detta var fallet i 
3/4 av öppningsturerna i Hakulinens (1993) material. Förekomsten av ett lokativt 
proadverb (täällä, tässä) är också ett fast mönster: antingen ingår adverbet i den 
existentiella satsformade presenteringen täss on äiti ’här är mamma’ eller i den 
icke-finita varianten där adverbet står mellan identifiering och final hälsning, 
Mirja tässä hei ’Mirja här hej’. 

Vad kan man då säga om denna komparativa analys? För det första tyder 
resultaten på att utformningen av hälsnings- och identifieringsturen i viss mån är 
genreberoende. De icke-institutionella hälsningarna kan inkorporera den 
uppringdas namn som vokativ (t.ex. Hej Viveka) och innehålla enstaka 
informellare hälsningsfraser som tjäna. Den satsformade självidentifieringen har 
enkel – man kunde kanske säga omarkerad – presenteringssyntax {de e/de va} 
Gerda, medan namnpresenteringar som {ja heter/mitt namn e} Mattias markerar 
institutionalitet. Materialet visar dock att instutionaliteten också kan tonas ned: 
om det finns tillfälle kan uppringaren hälsa institutionsrepresentanten vid 
förnamn, använda neutral presenteringskonstruktion och mer familjära 
hälsningsfraser som hejsan. De finlandssvenska institutionella telefonsamtalen 
intar en speciell position i en jämförelse med sverigesvenska och finska 
öppningsrutiner. Dels använder man svenska grammatiska mönster, såsom 
presenteringsformatet de e, dels är utformningen av hela hälsnings-/identifierings-
turen likartad med motsvarande turer på finska. De innehåller komponenter eller 
arrangemang av dem som avviker från sverigesvenskt bruk. Det ligger då nära till 
hands att konkludera att de finlandssvenska uppringarnas sätt att öppna ett 
telefonsamtal i hög grad influerats av ett finskt sätt att uttrycka sig, även om 
baslexikonet och -syntaxen är svenska. Med andra ord: de finska och 
finlandssvenska öppningsrutinerna tycks ha en gemensam pragmatax som är 
något annorlunda än den vi ser i de sverigesvenska användningarna. 

4 Slutsatser 
Den här undersökningen har fokuserat utformningen av uppringarens öppningstur 
i sverigesvenska, finlandssvenska och finska (tråd)telefonsamtal. Trots att de 
undersökta samtalsmaterialen varit något olika har de också haft nämnare som 
gjort dem intressanta för jämförelser. Från Sverige har jag haft både institutionella 
och icke-institutionella telefonsamtal, från Svenskfinland institutionella, medan 
finskan kommit med genom tidigare undersökningar som inneslutit både 
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institutionella och icke-institutionella telefonsamtal. Såväl det svenska som det 
finländska materialet visar att det finns fasta mönster för hur talarna inordnar de 
olika komponenterna i sin öppningstur. Det vanligaste mönstret är att 
uppringarens tur har en dubbelfunktion: den inkorporerar såväl en hälsning som 
en självidentifiering. De flesta svenska öppningsturerna har satsform, de finska 
har antingen satsform eller en satsekvivalent form där verbet saknas (typen Mikko 
tässä moi). Men mer påfallande skillnader förekommer dels mellan de olika 
genrerna, dels mellan de olika svenska varieteterna. 

Den genreberoende variationen i de sverigesvenska telefonsamtalen är 
närmast av paradigmatisk natur, det vill säga det finns vissa skillnader i valet av 
hälsningsfraser, förekomsten av namntilltal och formaten för självidentifiering. 
Skillnaderna kan tolkas återspegla olika grader av närhet respektive formalitet. 
Däremot skiljer sig de finlandssvenska hälsnings- och identifieringsturerna från 
de sverigesvenska mest syntagmatiskt, det vill säga de olika komponenterna som 
hör till en tur av denna typ inordnas på olika vis. De mest påfallande dragen är 
den relativt starka tendensen till final placering av hälsningsfrasen, som alltså då 
följer självidentifieringen, och förekomsten av ett lokativt proadverb (här) mellan 
självidentifiering och final hälsningsfras (typen Johan här hej). I en jämförelse 
med öppningsrutiner i finska telefonsamtal visar det sig att precis motsvarande 
syntagmatiska, eller rättare pragmatiska mönster finns i dem. Vi har sålunda 
sannolikt med ett språkkontaktfenomen att göra som dock inte i första hand berör 
lexikala element eller ens satssyntax utan uppbyggnaden av en social 
handlingstyp, det vill säga pragmatax. 

Den observerade divergensen mellan svenska och finlandssvenska 
öppningsturer på telefon utgör ett belysande exempel på hur de olika kulturella 
kontexterna orsakar variation mellan de två nationella svenska varieteterna (se 
Norrby m.fl. 2012; Saari 1995). Att svenskan i Finland existerar i en kontinuerlig 
direktkontakt med finskan lämnar spår i språket på olika plan. Detta är 
naturligtvis resultatet av att det finns interaktion mellan individer, samfund och 
språksamfund över språkgränsen finska/svenska och att talarna därmed i viss mån 
utnyttjar gemensamma praktiker i hur man handlar i den finländska 
talgemenskapen. 
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Är man passivare på finlandssvenska?  
En kontrastiv undersökning av tidningsspråk 

Nina Martola 

1 Inledning 
Inom den finlandssvenska språkvården har man länge uppmanat till 
återhållsamhet när det gäller att använda passiv (jfr t.ex. Reuter 2000: 44). En 
sådan rekommendation kan antas basera sig på en förmodan om att passiva 
former används mer i finlandssvenska texter än i sverigesvenska. Någon regelrätt 
undersökning som skulle visa att passiv är vanligare i finlandssvenska har jag inte 
hittat. I Langlet (1930) nämns visserligen en påfallande användning av passiv, 
men omnämnandet gäller bitransitiva verb. Men är passiv vanligare i 
finlandssvenska texter?  

För att försöka få åtminstone ett delsvar på den frågan kommer jag i denna 
studie att jämföra finlandssvenskt tidningsspråk med sverigesvenskt. Jag 
begränsar undersökningen till s-passiv, eftersom jag antar att det i första hand är 
s-former påståendet om flitig passivanvändning avser. Möjligen återkommer jag 
till de andra passivformerna i framtiden. 

2 Material 
Jämförelsen av passivfrekvenserna baserar sig på två tidningsmaterial ur 
Språkbanken vid Göteborgs universitet. Det finlandssvenska materialet omfattar 
alla de tidningskorpusar som var tillgängliga i Språkbanken i början av november 
2012, sammanlagt 27,7 miljoner ord. Det sverigesvenska materialet består av tre 
olika tidningskorpusar från i stort sett samma tidsperiod med omfånget 29,2 
miljoner ord. Av tabell 1 framgår det exakt vilka material det handlar om. 

Textmängden i de två materialen är i stort sett densamma och korpusarna 
representerar också i det stora hela samma tidsperiod. Det finlandssvenska 
materialet domineras tyvärr av Hufvudstadsbladet. De övriga finlandssvenska 
korpusarna var vid tiden för undersökningen förhållandevis små. En liten del av 
materialet är äldre eller från tidigt 90-tal och en del är nyare än det sverigesvenska 
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eller från 2011–2012. Men helt idealiska jämförelsematerial är svåra att uppbringa 
i korpussammanhang, så jämförelsemöjligheterna kan ändå sägas vara rätt 
optimala. 

För undersökningen har jag använt sökverktyget Korp. Eftersom den 
grammatiska uppmärkningen av materialen skett vid lite olika tider och dessutom 
från början till en del med olika parsrar får man förhålla sig med en viss 
skepticism till resultaten av olika jämförelser mellan materialen. Å andra sidan 
kan det också konstateras att en jämförelse mellan två material på 30 miljoner ord 
vardera med hjälp av genomläsning vore en omöjlighet. 

Tabell 1. De undersökta tidningsmaterialen 

Sverigesvenskt 
material 

Tokens  Finlandssvenskt material Tokens 

GP 2001 17 443 412  Hufvudstadsbladet 1991 810 743 

GP – Två dagar 1 036 278  Hufvudstadsbladet 1998 10 179 810 

Press 98 10 762 892  Hufvudstadsbladet 1999 10 623 991 

   Jakobstads tidning 1999 960 872 

   Jakobstads tidning 2000 2 727 176 

   Pargas Kungörelser 2011 86 850 

   Pargas Kungörelser 2012 305 068 

   Syd-Österbotten 2012 22 632 

   Vasabladet 1991 286 014 

   Vasabladet 2012 89 804 

   Åbo Underrättelser 2012 657 190 

   Ålandstidningen 2012 743 030 

   Österbottens tidning 2011 33 524 

   Österbottens tidning 2012 197 385 

∑ 29 242 582  ∑ 27 724 089 

2.1 Verb på -s 

Sökverktyget Korp möjliggör sökning både på alla ord som tillhör ordklassen 
verb och på verb som slutar på bokstaven -s (söksträng [pos = "VB"] resp. [word 
= ".*s" & pos = "VB"]). De här sökningarna ger en första fingervisning om 
proportionerna i de båda materialen, och resultatet framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Andelen verb och verb som slutar på -s i de båda materialen 

Material Milj. 
ord 

Träffar  
VERB 

Frekvens Träffar  
VERB -s 

Frekvens Andel s-  
verb (%) 

Svsv 29,2 3 919 940 134 049,0 380 818 13 022,7 9,7 

Fisv 27,7 4 086 875 147 412,4 465 007 16 772,7 11,4 

Relation   1,10  1,29  

 
Sökresultatet ger vid handen att verb överhuvudtaget verkar vara något 
högfrekventare i det finlandssvenska materialet än i det sverigesvenska, i sig 
kanske ett något oväntat resultat. Strängt taget är skillnaden inte så stor, andelen 
verb av det totala antalet ord i korpusarna är 13,4 % för det sverigesvenska 
materialet och 14,8 för det finlandssvenska.1 Andelen s-verb är dock högre i det 
finlandssvenska materialet än vad andelen verb skulle förutsätta (1,29 gånger fler 
belägg jämfört med 1,10). Andelen s-verb av alla verb är 9,7 % i det 
sverigesvenska materialet och 11,4 i det finlandssvenska. 

Men andelen verb på -s säger strängt taget inte så mycket om andelen passiva 
verb, eftersom en stor del av de högfrekventa formerna på -s utgörs av s-verb av 
olika slag (finnas, lyckas, kännas, hoppas osv.). I det sammanlagda antalet träffar 
på verb (3,9 miljoner resp. 4,1 miljoner i tabell 2) ingår ju dessutom perifrastiska 
passivformer (närmare bestämt particip). 

2.2 Relationen mellan s-verb och passiva former 

Det kan i många fall vara vanskligt att skilja passiv form från s-verb i en korpus. 
För denna studie har jag inte gått ner till de enskilda beläggens nivå, utan jag har 
helt enkelt följt lemmatiseringen i Svensk ordbok (2009) för att sålla fram 
passiver. Som passiva former har jag räknat bara de former på -s som hänför sig 
till verb för vilka ingen motsvarande s-form anförs som lemma i ordboken. Alla 
verb som är anförda också med en s-form (t.ex. utveckla ~ utvecklas) har 
uteslutits. Det betyder förstås att en mängd belägg som de facto representerar 
passiv är uteslutna, men att gå igenom tusentals belägg för att klassificera dem 
hade varit ett enormt arbete i relation till vilket utbyte det hade gett för denna lilla 

                                                           
1 Enligt ett chi2-test skulle skillnaden vara statistiskt signifikant, men eftersom man inte kan vara helt 
säker på att resultatet av den automatiska ordklasstaggningen ligger på samma exakthetsnivå för de 
tidigare finlandssvenska materialen som ursprungligen taggats med en annan analysator är en viss 
skepsis av nöden. Proportionen s-verb av alla verb är däremot jämförbar. 
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undersökning. Här jämför jag alltså bara andelen entydiga passiver i de båda 
materialen2. 

Av de 50 vanligaste verben på -s i de båda materialen representerar drygt 30 
regelrätta passiva former (se tabell 3). Sökningar avgränsade till formerna 
infinitiv, presens, preteritum och supinum visar vidare att andelen passiva former 
är högst för de infinita formerna (över hälften) och lägst för presens (en tredjedel). 
Vi ser också att andelen för det finlandssvenska materialet generellt är något 
högre. Av detta kan man möjligen dra den försiktiga slutsatsen att passiv är något 
frekventare i finlandssvenskt tidningsspråk än i sverigesvenskt. 

Tabell 3. Andelen passiva former för de 50 högfrekventaste verben på -s 

S-form Antal 
verb 

Antal 
träffar ∑ 

Antal 
passiva 

Antal 
träffar ∑ 

Andel 
passiva 

Svsv           

Infinitiv 50 28 287 31 15 577 55,1 

Presens 50 108 676 31 30 123 27,7 

Preteritum 50 39 066 33 19 402 49,7 

Supinum 50 18 638 37 11 315 60,7 

Totalt  194 667  76 417 39,3 

Fisv           

Infinitiv 50 34 099 35 19 928 58,4 

Presens 50 125 112 30 37 444 29,9 

Preteritum 50 46 095 33 24 130 52,3 

Supinum 50 24 427 40 15 732 64,4 

Totalt  229 733  97 234 42,3 

 
Av tabell 4 framgår det att det sammanlagda antalet träffar per miljoner ord för de 
30 vanligaste verben i passiv genomgående är något högre för det finlandssvenska 
materialet än för det sverigesvenska. Men tendenserna är klart desamma för de 
två materialen. Det är för presens som användning i passiv är vanligast medan 
supinum uppvisar den lägsta passiva frekvensen. 
  

                                                           
2 Det är egentligen en sanning med modifikationer, för på vissa punkter kan ordbokens lemmatisering 
diskuteras, men för detta syfte har den ändå fått utgöra rättesnöret. I Martola (2013) problematiseras 
lemmatiseringen av s-verb i ordböcker. 
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Tabell 4. Frekvensen för de 30 vanligaste verben i passiv för de olika formerna 

Passiv form Antal verb Antal träffar ∑ Frekvens 

Svsv       

Infinitiv 30 15 289 522,8 

Presens 30 29 635 1 013,4 

Preteritum 30 18 397 629,1 

Supinum 30 10 162 347,5 

Fisv       

Infinitiv 30 18 087 652,4 

Presens 30 37 444 1 350,6 

Preteritum 30 22 931 827,1 

Supinum 30 13 391 483,0 

3 De vanligaste passiva verben 
Av jämförelserna ovan har det framgått att tendenserna för hur passiva former 
används är desamma i båda materialen men att det finlandssvenska materialet 
genomgående uppvisar en något högre andel passiva former. I de sista 
jämförelserna i denna studie ska jag se närmare på vilka enskilda verb som 
uppvisar hög passivfrekvens och vilka likheter och olikheter de båda materialen 
uppvisar i det hänseendet. 

I tabell 5 finns de verb samlade som antingen ligger högt på frekvenslistorna 
för flera olika tempusformer i bägge materialen eller som når upp till en hög 
sammanlagd frekvens. Tabellen visar att överensstämmelserna mellan de bägge 
materialen är förhållandevis goda också i fråga om enskilda verb. I infinitiv är de 
tre vanligaste verben i passiv använda, göra och bygga i den ordningen och i 
preteritum är det tvinga, inleda och göra som ligger högt på både den 
sverigesvenska och den finlandssvenska listan. Vi ser vidare att döma inte kommit 
med på topplistorna över infinitiv och presens medan anse saknas i supinum. 
Verbet lägga ser ut att vara sverigesvenskt. 

Det som tydligast framgår av tabell 5 är i alla fall att det är lite olika verb som 
är högfrekventa i passiv för de olika formerna infinitiv, presens, preteritum och 
supinum.  
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Tabell 5. De vanligaste passiva verben formvis: ordningsföljd och relativ frekvens 

 

Eftersom frekvenserna är ganska olika för de olika formerna ger beräkningen av 
de sammanlagda frekvenserna för formerna infinitiv, presens, preteritum och 
supinum en verblista som skiljer sig på vissa punkter från listan i tabell 5. 

Av tabell 6 ser vi att det finns vissa verb som uppvisar hög frekvens i passiv 
(belägg per miljoner ord) helt enkelt i kraft av sin höga allmänna frekvens.  
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Tabell 6. De vanligaste passiva verben och de passiva formernas andel av alla 
verbformer 

 
Detta gäller i synnerhet säga men också ge och göra. Däremot kan verben tvinga 
och drabba sägas vara typiska passivverb där över 70 % respektive 60 % av 
beläggen står i passiv. Höga passivandelar uppvisar också inleda och kalla. 
Överensstämmelsen för de båda materialen är hög. Vi ser vidare att 7 av de 10 
vanligaste verben är desamma på båda listorna. De gråmarkerade ordningsnumren 
i tabell 6 visar vilka verb som finns bland de tio vanligaste bara i antingen det 
sverigesvenska eller det finlandssvenska materialet. 
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4 Avslutning 
I denna studie har jag med hjälp av ett finlandssvenskt och ett sverigesvenskt 
tidningsmaterial ur Språkbanken försökt utröna om användning av passiv är 
vanligare i finlandssvenskt tidningsspråk än i sverigesvenskt. Svaret förefaller 
vara ja, även om skillnaderna inte är särskilt stora. Frekvenssiffrorna (antalet 
träffar per miljoner ord) kan påverkas i någon mån av den automatiska 
ordklasstaggningens exakthet. Däremot borde siffrorna som anger andelen s-
former av ett verbs alla former vara jämförbara. 
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Species och artikelbruk hos finska 
grundskolelever – en analys av IL-kontexterna 

Eeva-Liisa Nyqvist 

1 Inledning  
Enligt tidigare forskning är species och artikelbruk svåra för alla som lär sig 
svenska som andraspråk (se t.ex. Wijk-Andersson 1994: 380). Även i engelskan 
har species och artikelbruk konstaterats vara svåra att tillägna sig explicit på 
grund av att det inte finns några enkla regler att tillämpa och implicit på grund av 
att artiklarna inte är tydligt framträdande i språket (för en sammanfattning, se t.ex. 
Ellis 2006: 435–436). Detsamma gäller även svenskan och dessutom är de 
svenska nominalfraserna ännu mer komplexa att bilda än de engelska (Philipsson 
2004: 127). 

Denna artikel är ett sidospår i min doktorsavhandling (Ny vist 2013) som är 
en longitudinell undersökning om species och artikelbruk i skriftlig och muntlig 
inlärarsvenska hos sammanlagt 67 finskspråkiga informanter som läser B-svenska 
i årskurserna 7–9. 

2 Material, metod och frågeställning 
Materialet i denna artikel består av de uppsatser som jag analyserat i min 
doktorsavhandling. Uppsatserna innehåller sammanlagt 4 379 nominalfraser. 
Skriftligt material insamlades sex gånger under undersökningstiden. Uppsatserna 
är skrivna på lektionstiden med följande rubriker: 

 Åk 7: Min hobby 
 Åk 8, hösttermin: Min resa 
 Åk 8, vårtermin: Min vän 
 Åk 9, hösttermin: Mitt favoritband/min favoritsångare, Min fritid 
 Åk 9, vårtermin: Jag – en niondeklassare! 

Inlärarspråket kan i princip analyseras ur två olika synvinklar: analysen av 
obligatoriska kontexter utgår från de former som inläraren enligt 
målspråksnormen borde ha använt i en viss kontext. Exempelvis satsen Det finns 
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*bok på bordet innehåller en obligatorisk kontext, om än inkorrekt, för obestämd 
form singularis. I analysen av icke-obligatoriska kontexter (i fortsättningen IL-
kontexter) analyseras däremot de former som inlärare faktiskt producerar: 
exemplet ovan innehåller en IL-kontext för naken form. (Jfr Ellis & Barkhuizen 
2005: 79) Jag definierar IL-kontexterna i enlighet med Juurakko (1996) som alla, 
såväl korrekta som inkorrekta, förekomster av en viss form i inlärarens 
produktion. De korrekta beläggen (som i själva verket är obligatoriska kontexter) 
måste nämligen inkluderas om man vill beräkna korrekthetsprocenten ur IL-
kontexternas synvinkel. (Juurakko 1996: 68–69) 

En normativ analys av IL-kontexterna visar hur korrekta de belägg som 
informanterna producerar är: en korrekthetsprocent på 100 % anger att 
informanterna använder formen korrekt när de använder den, men inte om de 
använder formen i alla dess obligatoriska kontexter. Om korrekthetsprocenten för 
IL-kontexter av en form däremot är 80 %, innebär det att informanterna ibland 
använder formen i en kontext där den strider mot målspråksnormen, det vill säga 
överanvänder den. Om korrekthetsprocenten för obligatoriska kontexter av en 
form däremot är 80 %, innebär det att inlärare använder formen som infödda 
språkbrukare i 80 % av fallen, det vill säga underanvänder den. 

Analysen sker på ordnivån. Kategoriseringen bygger på traditionell 
grammatik, det vill säga substantivformerna har indelats i nakna, obestämda och 
bestämda former i singularis respektive pluralis. Formerna definieras på följande 
sätt (jfr Hultman 2003: 213–215, 218–219): 

 Naken form: substantivets oböjda form utan obestämd artikel eller PRG-
attribut (d.v.s. ett pronominellt eller genitivattribut), till exempel buss i 
åka buss. 

 Obestämd form singularis: substantivets oböjda form som föregås av en 
obestämd artikel, till exempel en bok, eller ett PRG-attribut i singularis: 
min bok, någon bok, samma bok, Majas bok. 

 Obestämd form pluralis: substantivets pluralform utan 
bestämdhetsändelse, till exempel böcker, som också kan föregås av ett 
PRG-attribut i pluralis: många böcker, mina böcker, Majas böcker. 

 Bestämd form singularis: substantivets singularform försedd med 
bestämdhetsändelse, till exempel boken, som också kan föregås av ett 
PRG-attribut i singularis: den här boken, hans *boken, Majas *boken. 
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 Bestämd form pluralis: substantivets pluralform försedd med 
bestämdhetsändelse, till exempel böckerna, som också kan föregås av ett 
PRG-attribut i pluralis: de här böckerna, *många böckerna. 

Ingen skillnad görs här mellan former med respektive utan adjektivattribut. 
Andelen nominalfraser som innehåller ett adjektivattribut är dessutom bara 9 %. 
Cirka 1 % av de former som informanterna producerar är av olika skäl 
oanalyserbara. Följande frågor är centrala i analysen: 

 Vilka är de undersökta formernas frekvenser i inlärarnas produktion?  
 I vilka grammatiska kontexter använder informanterna dessa former?  
 Vilka är korrekthetsprocenten för de olika formerna?  
 Vilka former överanvänds? Vad beror detta på?  

I det följande undersöks först hurdana kontexter de olika formerna används i och 
sedan vilka av dessa som är målspråksenliga. Förkortningarna åk 7, åk 8 och åk 9 
visar i vilken årskurs exemplet har producerats. 

3 Resultat 
Figur 1 nedan illustrerar frekvenserna av de undersökta formerna. Staplarna 
innehåller alla belägg på de olika formerna, vare sig de är korrekta eller inte. 
Exempelvis bestämd form singularis innehåller både belägg av typen boken/den 
här boken och belägg av typerna *samma boken och *min boken. 

 

Figur 1. Andelen IL-kontexter för de undersökta formerna 
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Naken form och obestämd form singularis är ungefär lika vanliga och täcker 
tillsammans upp till 60 % av alla nominalfraserna. Dessutom står vart femte 
substantiv i obestämd form pluralis. Bestämd form singularis utgör 17 % av 
substantiven, medan andelen bestämd form pluralis är bara 2 %. 

Att obestämda former är vanligare än bestämda former beror på att upp till 
82 % av alla obestämda substantiv i singularis och 34 % i pluralis föregås av ett 
PRG-attribut. På grund av att alla possessiva, indefinita och genitivattribut enligt 
normen konstrueras med substantivets obestämda form förekommer bestämd 
form i själva verket sällan i fraser med PRG-attribut. Av sådana PRG-attribut 
förekommer i detta material den/det/de här, förra och hela. 

I motsats till obestämd form används bestämd form singularis alltså vanligen 
utan ett PRG-attribut: enbart 27 % av bestämda former singularis föregås av ett 
PRG-attribut. Dessa är ofta felaktiga, till exempel min *kompisen. Av de få 
beläggen på bestämd form pluralis föregås en knapp femtedel av ett PRG-attribut. 
Även dessa är oftast inkorrekta, till exempel mina *kompisarna. 

3.1 Analys av de grammatiska kontexterna för de undersökta 
formerna 

Den viktigaste grammatiska kontexten som behandlas i det följande är former 
med PRG-attribut. Dessutom beaktas förekomsten av obestämd artikel och 
bestämdhetsändelse. Det är viktigt att notera att substantivets form efter PRG-
attribut bestäms av attributet och att species inte framgår av substantivets form. 

Informanterna använder naken form i 89 % av fallen för att ange indefinit 
betydelse (ex. 1–2). Naken form förekommer också i definit betydelse (ex. 3), i 
ord med egennamnskaraktär. 

(1) Jag spelar fotboll, det är min hobby. (åk7) 
(2) Bandet spelare pop musik. (åk9) 
(3) Jag har lillasyster, lillabro, storbro, mamma och pappa. (åk9) 

Naken form förekommer också i kontexter där svenskan kräver obestämd (ex. 4) 
eller bestämd form (ex. 5). Ibland ersätter informanterna också det indefinita 
attributet ingen, inget, inga med ramen [inte + naken form] (ex. 6). Felet beror 
antagligen på finsk påverkan: finskan saknar direkt motsvarighet till det indefinita 
pronomenet ingen, inget, inga. NEG + X är visserligen en universell struktur på 
nybörjarstadiet (Abrahamsson 2009: 126), men felet förekommer i materialet 
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ännu i åk 9, varför dess förekomst inte enbart kan förklaras genom informanternas 
låga kompetensnivå. 

(4) Petri är *dålig vän. (åk 8) (→en dålig vän) 
(5) Jag är i *skolas simmar lag. (åk 7) (→skolans) 
(6) Jag har inte *favoritband. (åk 9) (→inget favoritband) 

82 % av de obestämda formerna singularis förekommer i kontexter med PRG-
attribut och bara 18 % har obestämd artikel. PRG-attributen är oftast possessiva 
(74 % av alla PRG-attribut) och mer sällan indefinita (t.ex. varje) eller genitiva 
(16 % resp. 7 %). Resten av PRG-attributen är definita (i detta material samma 
och nästa). På grund av de possessiva attributens höga frekvens anger 80 % av de 
obestämda formerna i fraser definit betydelse. Obestämd form singularis 
förekommer alltså i flera olika, oftast korrekta kontexter: i kombination med 
obestämd artikel (ex. 7–8) och med olika PRG-attribut (ex. 9–12). 

(7) Jag köpar en serietidning. (åk 7) 
(8) Jag vill hitta en härlig, ståtlig och rik man med fint hår. (åk9) 
(9) Min vän heter Miika. (åk 8) 

(10) Jag rider varje fredag klockan sex. (åk 7) 
(11) Jag har min födelsedag nästa vecka! (åk 8) 
(12) Haave är Marias hund. (åk 7) 

Ytterligare förekommer några få belägg på obestämd form singularis på 
bekostnad av bestämd form singularis (ex. 13) och naken form (ex. 14). 

(13) Vår skola är stor men *en matsal är mycket liten. (åk 9) (→matsalen) 
(14) Mitt drömyrke är *en pilot. (åk 9) (→pilot) 

Obestämd form pluralis förekommer oftast utan PRG-attribut (ex. 15): räkneord 
är däremot vanliga bestämningar (ex. 16). Ungefär en tredjedel av obestämd form 
pluralis föregås av ett PRG-attribut, av vilka 70 % är possessiva (ex. 17). Även 
indefinita och definita attribut förekommer (28 % resp. 1 % av alla PRG-attribut, 
ex. 18 resp. 19). 

(15) Jag titta på tv och filmer ibland. (åk 9) 
(16) Jag köpte tre tröjor. (åk 8) 
(17) På kvällen jag träffar ofta mina kompisar. (åk 9) 
(18) Jag har många kompisar i min hobby. (åk 7) 
(19) När jag var barn jag var alltid med samma kompisar som jag är nu. (åk 9) 
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De felaktiga kontexterna för obestämd form pluralis är få. De gäller framför allt 
överanvändning av obestämd form i stället för bestämd form (ex. 20) och bruket 
av obestämd artikel i kombination med obestämd form pluralis (ex. 21). 

(20) Katy skrivas *lyriker hon själv. (åk 9) (→sångtexterna) 
(21) Hon har ett ljusa hår och *ett blåa ögon. (åk 8) (→blåa ögon) 

83 % av bestämd form singularis förekommer utan PRG-attribut (ex. 22–23) men 
även definita attribut, som konstrueras med substantivets bestämda form, 
förekommer (ex. 24–25). 

(22) På tisdagarna spelar vi efter skolan. (åk 7) 
(23) Jag lysna på Billy Talent när jag är på nätet. (åk 9) 
(24) Solen skiner hela dagen. (åk 8) 
(25) Wows nya uppdatering kom i förra veckan, de är jättekul! (åk 9) 

Bestämd form singularis förekommer även i flera kontexter där den enligt normen 
inte kan förekomma, nämligen i samband med possessiva och indefinita attribut, 
genitivattribut och de definita attributen samma och nästa (ex. 26–30) samt ibland 
i stället för obestämd form singularis; då kan även en obestämd artikel 
förekomma, vilket resulterar i en hybridform (ex. 31). 

(26) Min *skolan är trevlig och trivsam. (åk 9) (→min skola) 
(27) Jag har många *favoritbandet. (åk 9) (→många favoritband)  
(28) Hon är i samma *klassen. (åk 8) (→samma klass) 
(29) Han gor på Isokoulu *skolan. (åk 8) (→Isokoulu skola) 
(30) På nästa *sommaren ska jag sola mig. (åk 9) (→nästa sommar)  
(31) Där har vi en god *middagen. (åk 9) (→en god middag) 

Vad gäller bestämd form pluralis är den vanligaste (och den enda korrekta) 
kontexten den utan några attribut (ex. 32). 

(32) Personerna i bandet ser ”cool”. (åk 9) 

De felaktiga kontexterna för bestämd form pluralis är flera än de korrekta. Den 
överanvänds både i kontexter som förutsätter obestämd form (ex. 33) och i 
samband med indefinita attribut (ex. 34). 

(33) Med min familj jag tittar på *filmerna. (åk 9) (→filmer) 
(34) … många *butikerna och *restaurangerna. (åk 8) (→många butiker och 

restauranger) 
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3.2 Normativ analys 

84 % av nominalfraserna i uppsatsmaterialet är korrekta. Figur 2 nedan visar 
korrekthetsprocenten för de olika substantivformerna i hela uppsatsmaterialet. 
Eftersom PRG-attributen bestämmer substantivets form behandlas sådana belägg 
här separat. Skillnaderna mellan årskurserna är så små att de inte behandlas. 
 

Figur 2. Korrekthetsprocenten för de undersökta formerna 

Som det framgår av figuren behärskas obestämda former med PRG-attribut samt 
obestämd form pluralis bäst. Deras korrekthetsprocent är signifikant högre än 
procenten för de övriga formerna. Dessa former är dessutom högfrekventa (jfr 3.1 
ovan). 

Andelen korrekta belägg överstiger 75 % även i naken form och i obestämd 
respektive bestämd form singularis. Korrekthetsprocenten för obestämd form 
singularis är signifikant högre än procenten för bestämd form singularis och 
pluralis med respektive utan PRG-attribut. Korrekthetsprocenten för bestämd 
form singularis är signifikant högre än procenten för bestämd form pluralis och 
bestämda former med PRG-attribut. Bestämd form pluralis utan PRG-attribut 
samt bestämd form singularis och pluralis med PRG-attribut är signifikant svårare 
än de övriga formerna. De flesta PRG-attribut konstrueras ju med substantivets 
obestämda form. 

Formerna med de högsta korrekthetsprocenten är formellt sett enkla att bilda: 
de innehåller varken artiklar eller bestämdhetsändelser. Dessutom har PRG-
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attributen vanligen en semantisk motsvarighet i finskan, som till exempel 
obestämda artiklar inte har. Alla dessa former är dessutom vanliga i 
läromedelstexter (Ny v ist 2013: 99). Även naken form är frekvent i läromedlen 
och formellt sett mycket enkel, men dess korrekthetsprocent är något lägre på 
grund av att den överanvänds på bekostnad av obestämd form singularis. 

Att obestämd form singularis, som enligt tidigare forskning (Axelsson 1994: 
102; se också Ny vist 2012: 248) är svårare för finskspråkiga än bestämd form 
singularis, har en signifikant högre korrekthetsprocent än bestämd form singularis 
beror framför allt på att informanterna överanvänder bestämd form på bekostnad 
av naken form. Obestämd form singularis används däremot i och för sig korrekt, 
men inte i alla kontexter där målspråksnormen kräver den. 

Den låga korrekthetsprocenten för bestämd form pluralis kan för det första 
bero på dess låga frekvens i läromedelstexterna (Ny v ist 2013: 99), men också på 
att dessa former innehåller två ändelser. Dessutom tycks informanterna vara mer 
osäkra på betydelseskillnaden mellan bestämd och obestämd pluralis. Den låga 
korrekthetsprocenten för bestämda former med ett PRG-attribut beror däremot på 
det välkända faktumet att de flesta PRG-attributen enligt normen konstrueras med 
obestämd form trots att betydelsen är definit, vilket ur inlärarsynvinkel förefaller 
ologiskt (jfr Järvinen 2010: 162; Ny vist 2013: 142–143). 

I avsnitten nedan behandlas de typiska felen för varje undersökt form. De kan 
gälla både form och species och de förekommer under hela undersökningstiden. 

3.2.1 Nakna och obestämda former 

Naken form överanvänds på bekostnad av både bestämd och obestämd form 
singularis. Överanvändningen sker i 53 % av fallen på bekostnad av bestämd 
form singularis (ex. 35–36), det vill säga det handlar om ett speciesfel. Då är det 
oftast fråga om att den bestämda formen anger direkt deixis eller indirekt anafor, 
det vill säga kontexter där substantivet skall stå i bestämd form utan korrelat, det 
vill säga utan att det har nämnts tidigare. Den för skolgrammatikorna typiska 
regeln ”Använd bestämd form när substantivet nämns för andra gången” (Ny v ist 
2013: 66, 69, 189) kan ligga bakom problemet: informanterna använder inte 
bestämd form, eftersom substantivet inte nämnts tidigare. 

(35) Vi kan inte ventta *sommar… (åk 7) (→sommaren) 
(36) I där *väder var varm, men nästa vecka… (åk 8) (→vädret) 



167 
 

36 % av överanvändningen av naken form handlar om bortfall av obestämd 
artikel (ex. 37–38). Detta är ett vanligt problem hos finskspråkiga (se t.ex. 
Axelsson 1994: 102; Ny vist 2012: 248). 

(37) Han är *jätte bra sjungare. (åk 8) (→en jättebra sjungare) 
(38) Det är *finsk heavy metal band. (åk 9) (→ett finskt heavy metal band) 

Den tredje feltypen (11 % av överanvändningen av naken form) berör det 
indefinita attributet ingen, inget, inga som informanterna ersätter med den 
inlärarspråkliga och för finskan typiska ramen [inte + naken form] (se ex. 6 ovan). 

Obestämd form singularis överanvänds på bekostnad av naken form (ex. 39–
40) och mer sällan på bekostnad av en obestämd form pluralis (ex. 41). Dessa 
sällsynta fel förekommer i alla årskurser, men överanvändning av obestämd form 
singularis är vanligast i åk 9 då informanterna skriver om sina drömyrken: 
engelsk påverkan syns tydligt i satser med yrkesbeteckningar i predikativ 
ställning (ex. 42). 

(39) Jag spelar *en gitarr. (åk 7) (→gitarr) 
(40) Men när jag har *en fritid jag tittar på tv och filmen (åk 9) (→fritid) 
(41) Hon har ett ljusa hår och *ett blåa ögon. (åk 8) (→blåa ögon) 
(42) Kanske blir jag *en kirurg eller *en jurist. (åk 9) (→kirurg, jurist) 

Obestämd form överanvänds också på bekostnad av bestämd form, då det är fråga 
om ett speciesfel (ex. 43–44). Även detta är dock mycket sällsynt: hela 
uppsatsmaterialet innehåller bara fem belägg på detta fel. Det handlar igen om 
bestämda former utan korrelat. 

(43) Veckoslut jag är mitt kompisar vi spelad, pratat *en skola… (åk 9) 
(→skolan) 

(44) Jag hittade hytten genast och lämnade *väskor där. (åk 8) (→väskorna) 

De definita attribut som konstrueras med substantivet i bestämd form (t.ex. hela) 
är få i materialet, vilket förklarar varför obestämd form med PRG-attribut sällan 
överanvänds. Alla fel av denna typ (ex. 45) förekommer i singularis. 

(45) Vi simma *hola sommer. (åk 8) (→hela sommaren) 
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3.2.2 Bestämda former 

Trots att naken form överanvänds på bekostnad av bestämd form singularis (ex. 
35–36 ovan) överanvänds även bestämd form singularis i uppsatsmaterialet (ex. 
46–47). Detta sker i 56 % av fallen på bekostnad av naken form och i 37 % av 
fallen på bekostnad av obestämd form singularis. Det är sannolikt att 
informanterna i dessa fall uppfattar referenterna som definita ur sin egen 
synvinkel. I pluralis är överanvändningen av bestämd form på bekostnad av den 
obestämda formen (ex. 48) så vanlig, att det ger en skäl att tro att informanterna 
inte kan göra skillnad mellan speciesbetydelsen för bestämd och obestämd form. 

(46) Vi åka på *båten (åk 8) (→båt) 
(47) … sjungaren har *mycket bra rösten. (åk 9) (→en mycket bra röst) 
(48) Jag läser inte *böckarna. (åk 9) (→böcker) 

I fraser med PRG-attribut överanvänds bestämd form singularis och pluralis på 
bekostnad av obestämd form (ex. 49, se även exemplen 26–30 ovan). Felet beror 
på att attributet har definit betydelse, det vill säga att förhållandet mellan form 
och betydelse är komplext (DeKeyser 2005: 7−8; Ny v ist 2013: 142−143). 

(49) I Grekland bor vi i hotell all familj i *samma rummet (åk 8) (→samma 
rum) 

4 Sammanfattning 
Cirka 80 % av alla substantivformer i uppsatserna innehåller en naken eller en 
obestämd form. Obestämd form singularis förekommer dock oftast i fraser som 
på grund av PRG-attributet har definit betydelse. Korrekthetsprocenten är högst i 
former som saknar artiklar och bestämdhetssuffix, det vill säga i obestämd form 
pluralis och singularis med PRG-attribut (100 % resp. 97 %), obestämd form 
pluralis (95 %) och naken form (85 %). Dessa former är också högfrekventa i 
uppsatserna.  

Den formellt enkla nakna formen överanvänds på bekostnad av både bestämd 
och obestämd form singularis. Det förstnämnda sker oftast i direkt deixis och 
indirekt anafor, det vill säga i definita nominalfraser som saknar korrelat, vilket 
kan bero på läromedlens påverkan. Dessutom faller den obestämda artikeln ofta 
bort. Bestämd form överanvänds framför allt i kontexter med PRG-attribut, men 
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också på bekostnad av naken form när referenten är unikt identifierbar för 
informanten själv. 

Det finns flera faktorer som påverkar hur lätt respektive svår en form är. 
Vissa former är frekventa i inflödet och därför lätta att minnas; de kan också ha 
lärts in som helsekvenser, det vill säga som oanalyserade helheter. Även formella 
aspekter påverkar: de former som informanterna oftast använder korrekt saknar 
artiklar och bestämdhetsändelser, medan bestämd form pluralis, den svåraste 
formen, har två ändelser. 

Även den grammatiska kontexten kan vara svår. Det tydligaste exemplet på 
detta är PRG-attributen med definit betydelse som konstrueras med substantivets 
obestämda form, där informanterna överanvänder bestämd form. Konstruktionen 
[PRG-attribut + obestämd form] är formellt sett enkel och ekonomisk att bilda, 
eftersom den saknar speciesböjning och speciesbetydelsen framgår av attributets 
semantik, men den tycks dock te sig ologisk för informanterna. 

Själva speciesbetydelsen är tydligen ett större problem i pluralis, där bestämd 
form överanvänds på bekostnad av obestämd form; i singularis är det oftast naken 
form som överanvänds på bekostnad av bestämd form. 

Samma former både över- och underanvänds. Kraftigast överanvänds 
bestämd form med PRG-attribut, där kombinationen definit betydelse – obestämd 
form upplevs som förbryllande. Även naken form överanvänds ofta på bekostnad 
av obestämd form singularis. Praktiskt taget alla former används åtminstone några 
gånger utanför sina obligatoriska kontexter. Till och med obestämd form 
singularis överanvänds i några få fall på bekostnad av naken respektive bestämd 
form, men framför allt underanvänds den. 
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Krookintie blir väl Krookvägen och Koukkutie blir 
Krokvägen? Om namnkommitténs arbete inför 
sammanslagningen av Vasa och Lillkyro 

Jaana Puskala 

1 Bakgrund 
I och med att den tvåspråkiga staden Vasa och den enspråkigt finska kommunen 
Lillkyro (för fakta om kommunerna, se tabell 1) gick samman den 1 januari 2013 
skulle också vägnamnen i den nya kommunen harmonieras. 

Gatunamnen inom ett detaljplaneområde ska enligt 24 § i markanvändnings- 
och byggförordningen (895/1999) anges i detaljplanen. De kan i dag ändras 
genom ett separat beslut av kommunen utan planeändring enligt 55 § i lagen om 
ändring av markanvändnings- och bygglag (1129/2008). Vägnamnen utanför 
planeområdena regleras inte av någon lag eller offentlig rekommendation. 

Om det fanns identiska eller nästan identiska namn i båda kommunerna 
skulle det ena namnet ändras. Alla vägar i Lillkyro skulle också ges ett svenskt 
namn, eftersom texten på skyltar, trafikmärken och andra motsvarande anslag 
som riktar sig till allmänheten och som myndigheterna sätter upp i tvåspråkiga 
kommuner enligt 33 § i språklagen (423/2003) ska finnas på finska och svenska. 
Arbetet genomförs av ett kommunalt organ, en namnkommitt  som presenteras 
närmare i avsnitt 3. 

Tabell 1. Bakgrundsfakta om Vasa och Lillkyro 

 Vasa Lillkyro 

Invånare 31.12.2011 60 398 4 775 

-finska som modersmål (%) 41 521 (69) 4 639 (97) 

-svenska som modersmål (%) 14 725 (24) 83 (2) 

-andra modersmål (%) 4 144 (7) 53 (1) 

Landareal 188,81 km² 175,67 km² 

Antal vägar och gator  drygt 2 700 271 

 
Syftet med artikeln är att redogöra för det praktiska arbete med vägnamn i Vasa 
och Lillkyro som kommunsammanslagningen har gett upphov till samt spegla 
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detta i ljuset av de existerande principerna för namnändring och översättning 
inom ortnamnsvård, vilka presenteras i kapitel 2. 

2 Principer för namngivning, namnändring och 
översättning inom ortnamnsvård 

Den allmänna principen inom ortnamnsvård är att namnskicket bör vara 
funktionellt och enhetligt. Man ska både beakta rådande språkriktighetsregler och 
ortnamnens roll i kulturmiljön. (Institutet för språk och folkminnen 2012) 

De fyra principer för vägnamnen eller adresserna som i det följande 
presenteras, kan härledas ur den allmänna principen ovan. I kommunförbundets 
rekommendation (Kommunförbundet 2007: 14–15) konstateras att vägnamnen 
och adresserna för det första ska vara entydiga. Detta innebär att det bara ska 
finnas ett likadant namn inom kommunen och att det helst inte bör förekomma 
likadana namn som i grannkommuner. För det andra ska vägnamnen vara 
praktiska, alltså tillräckligt korta och entydiga samt lätta att stava och uttala. För 
det tredje ska namnen vara lätta att uppfatta som vägnamn. Namnen ska också 
följa språkriktighetsregler. För det fjärde ska namnen ha en anknytning till 
området, antingen så att de har en historisk anknytning eller så att alla vägnamnen 
inom ett område hör till ett visst tema. 

Utöver de fyra principerna lönar det sig också att undvika sådana vägnamn 
som kan vara löjeväckande eller ge upphov till mindre behagliga associationer 
(Stahre 1978: 102 f.). 

Institutet för de inhemska språken (2008) rekommenderar vissa principer 
enligt vilka man ska fatta beslut om vilken av två eller flera vägar med identiska 
eller nästan identiska vägnamn som får behålla sitt namn. Principerna tar fasta på 
både användningen av själva vägen och namnets bakgrund. Om det bor betydligt 
fler människor vid en av vägarna eller många företag använder vägens namn som 
postadress eller vägen är en viktig infarts- eller genomfartsled kan vägen få 
behålla sitt namn. Om vägnamnet har historisk bakgrund eller är gammalt och 
etablerat eller välmotiverat eller bygger på det gamla, traditionella namnbeståndet 
kan vägen också få behålla sitt namn. Ibland kolliderar dock dessa två principer 
med varandra. 

Institutet för de inhemska språken har också gett anvisningar för 
namnplanering inom tvåspråkiga områden (Aikio, Paikkala & Slotte 2001a; 
Aikio, Paikkala & Slotte 2001b). Enligt anvisningarna översätts enbart nybildade 
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vägnamn som inte bygger på något äldre ortnamn. Däremot översätts inte sådana 
förled i vägnamn som betecknar vedertagna och existerande ortnamn, 
bebyggelsenamn, personnamn eller natur- och odlingsnamn med en orienterande 
funktion. Om det redan finns en allmänt känd och brukad motsvarighet av dylika 
namn på det andra språket kan varianten användas också i ett vägnamn. 

3 Namnkommittén i Vasa och dess arbete 
Vasa stad grundade år 2009 en namnkommitt  med tre medlemmar från 
stadsstyrelsen och en medlem från Österbottens museum. Som sekreterare för 
kommitt n fungerar planläggningsarkitekt Aila Virtanen. Namnkommitt n 
kompletterades i april 2012 med tre medlemmar från Lillkyro, bland dem också 
jag.  Kommitt n har under maj–september 2012 haft sex officiella möten och två 
inofficiella namnverkstäder med lokalhistoriker och personer som under tidigare 
år deltagit i vägnamnsarbetet i Lillkyro. 

När den gemensamma namnkommitt n hade sitt första möte i maj 2012 fick 
den veta att det fanns elva helt identiska vägnamn i Vasa och Lillkyro av vilka 
minst det ena skulle ändras. När arbetet fortskred visade det sig att sammanlagt 75 
vägnamn var identiska eller nästan identiska. Kommitt n besökte också 
nödcentralen där personalen poängterade hur viktigt det är ur nödcentralens 
synvinkel att inte ha identiska eller nästan identiska vägnamn. 

Kommitt n skulle för det första föreslå vilken av vägarna med identiska eller 
nästan identiska namn som fick behålla sitt namn, för det andra föreslå nya namn 
till de 75 vägar som skulle byta namn och för det tredje föreslå svenska namn till 
de 273 vägarna i Lillkyro. Förslagen grundade sig i huvudsak på de principer som 
presenterats i kapitel 2, men kommitt n beslöt att tillämpa ytterligare en väsentlig 
princip. När ett nytt namn föreslås för en väg ska det vara ett sådant namn som 
inte förekommer vare sig på finska eller på svenska i någon av kommunerna i 
Vasaregionen. Om det alltså blir flera kommunsammanslagningar i regionen i 
framtiden behöver dessa namn inte då ändras. Namnändringar diskuteras vidare i 
avsnitt 3.1 och svenska vägnamn i avsnitt 3.2. 

Namnförslagen offentliggjordes i början av november i form av en 
kungörelse (Vasa stad 2012). Utlåtanden begärdes från både finska och svenska 
avdelningen på Institutet för de inhemska språken, från kommunerna i 
Vasaregionen samt från nödcentralen.  Det lämnades in drygt 20 kommentarer 
från allmänheten. Vägnamnen väckte också i övrigt en livlig diskussion och 
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uppmärksammades i lokala medier. Tidningarna Pohjalainen och Pohjankyrö 
skrev flera artiklar om temat, och diskussionen gick het på insändarspalten 
speciellt i lokaltidningen Pohjankyrö. Yle Fem gjorde också ett inslag i tv-
programmet Närbild den 18 november 2012 där de mest omdiskuterade 
vägnamnen lyftes fram. Diskussionen fick ny fart när den tekniska sektorn i Vasa 
stad inledde arbetet med att placera ut en del nya vägskyltar invid vägarna redan 
före jul, alltså långt innan det hade fattats officiella beslut om vägnamnen. De nya 
vägnamnen trädde i kraft i april 2013 (Vasa stad 2013). En lista över de nya 
vägnamnen i både Lillkyro och Vasa är tillgänglig på Vasa stads webbplats (Vasa 
stad 2013). 

3.1 Namnändringar  

Enligt namnkommitt ns förslag skulle en väg i Lillkyro i 64 fall få ett nytt namn, 
och i 11 fall skulle detta ske i Vasa. I det följande diskuterar jag först vägnamn 
med de vanligaste förleden och sedan några vägnamn som ur språklig synvinkel 
är intressanta. 

De vanligaste förleden i de identiska eller nästan identiska vägnamnen är 
Mylly(n)- eller Kvarn-, Kirkko- eller Kyrk(o)- samt Poikki- och Väli- eller Tvär- 
och Mellan-, vilka också är frekventa i övriga Vasaregionen (se tabell 2). 

Tabell 2. De vanligaste förleden i vägnamnen i Vasa, Lillkyro och i övriga Vasaregionen 

Förled Vasa Lillkyro Övriga Vasaregionen 
Mylly(n)- 
Kvarn- 

1 
1 

4 
0 

10 
10 

Kirkko- 
Kyrk(o)-  

3 
3 

2 
0 

6 
4 

Poikki- 
Väli- 
Tvär- 
Mellan- 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
0 
0 

4 
7 
3 
4 

 
Alla de fyra vägarna med Mylly- som förled i Lillkyro (Myllykuja, Myllytie, 
Myllymäentie och Myllymäen metsätie) får nya namn enligt namnkommitt ns 
förslag, medan Myllykatu/Kvarngatan i Vasa får behålla sitt namn. Motiveringen 
är att namnet Kvarngatan i Vasa är etablerat och att många företag har gatunamnet 
som sin adress. Det skulle dock finnas en lokalhistorisk motivering för att inte 
ändra namnen i Lillkyro: det har funnits en kvarn vid både Myllykuja och 
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Myllytie. Med stor sannolikhet gäller samma motivering också i grann-
kommunerna, vilket gör att den inte i dessa fall kan tillämpas utan får ge vika. 

De nya namnen har en lokal förankring. Myllykuja vid Golkas fors blir 
Pullinkuja/Pulligränden enligt det parallella finska namnet för Kolkinkoski, 
Pullinkoski. Myllymäentie blir Vaalintie/Vaalivägen enligt Vaali hemman vid 
vägen, Myllynmäen metsätie blir Lehtihuhdantie/Lehtihuhtavägen enligt ett 
område vid vägen och Myllytie blir Osuusmyllyntie/Andelskvarnsvägen. 

Alla de tre gatorna med Kirkko- eller Kyrk(o)- som förled i Vasa, 
Kirkkopuistikko/Kyrkoesplanaden, Kirkkoherrankatu/Kyrkoherdegatan och 
Kirkkoväärtinpolku/Kyrkvärdstigen samt den ena av vägarna med detta förled i 
Lillkyro, Kirkkosaarentie, får enligt namnkommitt ns förslag behålla sina namn. 
Trots samma förled har de konstaterats vara så pass olika att risken för 
sammanblandning är liten. Däremot föreslås ett nytt namn för Kirkkoherrantie i 
Lillkyro, eftersom det är endast efterledet -tie som skiljer namnet från 
Kirkkoherrankatu i Vasa. 

Både Kyrkoherdegatan och Kirkkoherrantie har liknande bakgrund. 
Kyrkoherdegatan i Vasa ligger på Prästbacken (Pappilanmäki) där alla vägnamn 
hör till samma temaområde. Kirkkoherrantie i Lillkyro ligger i ett område där 
ägorna tidigare har hört till prästgården. Motiveringarna för Kirkkoherrankatu i 
Vasa väger dock tyngre, och namnkommitt n har föreslagit att vägen i Lillkyro 
ska heta Kruutarintie enligt en gammal gård i närheten. 

Gemensamt för vägarna med namnen med Poikki- och Väli- eller Tvär- och 
Mellan- som förled är att dessa vägar ligger mellan två större vägar. De är också 
mycket allmänna i övriga Vasaregionen. Namnkommitt n har föreslagit att 
Poikkitie, Välitie och Välikuja i Lillkyro byter till nya namn. Enligt det första 
förslaget skulle Poikkitie heta Pönttöuunintie/Plåtugnsvägen, ett namn som 
föreslogs av en lokalhistoriker som själv bor vid vägen. Förslaget väckte mycket 
motstånd bland invånare med hänvisning till den pejorativa betydelsen hos pönttö 
’hölmö/dumbom’. De lämnade in flera alternativa förslag med samma tema, 
bleckslagarkonst. Namnet ändrades till Läkkitie/Bleckvägen. 

Nästan lika mycket har det nya namnförslaget för Välikuja, alltså 
Viikateskuja/Liegränden diskuterats. Namnkommitt n motiverade förslaget med 
att vägen omges av åkrar och är lieformad. I den finska namnformen ingår ett 
dialektalt inslag: två- eller flerstaviga substantiv som i allmänspråket slutar på -e 
slutar i den lokala dialekten på -es (jfr Hakulinen 1979: 119 f.). Hos en del bybor 
väckte namförslaget dock negativa associationer och ledde deras tankar till 
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liemannen, alltså döden. Det slutgiltiga förslaget blev Pintarintie/Pintarivägen 
enligt en gammal gård, Bindar, i dag Marttila, som har haft ägor i närheten av 
vägen. 

Ett vägnamn som också har diskuterats mycket är Tehtaantie, en väg längs 
vilken inga bebodda hus finns och som leder till en numera nedlagd fabrik med 
namnet Läkkiastiatehtaat Oy eller Lat Oy. Namnbytet i Lillkyro var motiverat i 
och med att det bor många personer på Tehtaankatu/Fabriksgatan i Brändö, Vasa. 
Det naturligaste alternativet Latintie/Latvägen skulle inte ha fungerat på svenska 
på grund av felaktiga associationer. Det första förslaget Kipontie/Kippovägen 
enligt fabrikens smeknamn eller öknamn kritiserades av ägaren till fastigheten 
som ansåg namnet vara nedsättande. Också Institutet för de inhemska språken 
kommenterade det svenska namnförslaget. I utlåtandet kommenterades både 
uttalet (med k- eller tje-ljud) och den alltför svaga kopplingen till det finska 
ordets betydelse (’skål’). Vägen heter nu Imurintie/Dammsugarvägen enligt 
ägarens eget förslag, som grundar sig på det faktum att han importerar 
industridammsugare. Namnet kan dock anses strida mot principen att man inte 
ska använda reklamnamn som vägnamn. 

Vägnamnet Toukolantie fanns både i Lillkyro och i Vasa. I Lillkyro ligger 
ungdomsföreningen Toukolan Nuorisoseuras hus från 1930-talet vid Toukolantie. 
I Vasa ligger en supermarket, ett bankkontor, en möbelaffär och en 
hamburgerrestaurang vid Toukolantie/Toukolavägen, som hör till en stadsdel där 
gatunamnen har en anknytning till Sju Bröder av Aleksis Kivi. Det bor inga 
invånare vid någondera vägen. Enligt namnkommitt ns förslag skulle vägen i 
Vasa byta namn till Jukolantie/Jukolavägen. Förslaget fick inga anmärkningar. 

Vägnamnet Leipurinkuja var också ett av de elva helt identiska vägnamnen i 
Lillkyro och Vasa. Dessutom finns Leipurintie i både Laihela och Korsholm. Vid 
Leipurinkuja i Lillkyro finns ett verksamt bageri, vid Bagaregränden i Vasa har 
det tidigare funnits ett bageri. Dessutom representerar namnet i Vasa ett 
temanamn med olika yrkesgrupper. Det finns också Målaregränden, 
Skräddaregränden och så vidare i samma område i Roparnäs. Därför skulle 
namnet i Lillkyro ändras. De temarelaterade namnförslagen 
Limppukuja/Limpgränden, Nisukuja/Bullgränden, Ankkastukinkuja/ 
Ankarstocksgränden hade sina för- och nackdelar. Limppukuja kunde inte 
användas, eftersom namnet Limpvägen redan finns i Malax och de två namnen 
skulle således bli nästan identiska. Namnet Ankkastukinkuja med dialektala inslag 
(ankkastukki = bullalängd) skulle framhäva den lokala identiteten men var svårt 



177 
 

att uppfatta och uttala. Namnet Nisukuja godkändes inte av bageriägaren. Vägen 
blir Leipäkuja/Brödgränden, även om förledet Leipä- är rätt nära det tidigare 
förledet Leipurin-. 

3.2 Svenska vägnamn i Lillkyro 

Namnkommitt n skulle också föreslå svenska namn till de 273 vägarna i Lillkyro. 
I det följande diskuterar jag de svenska namnen utgående från en indelning enligt 
förledets betydelse (tabell 3), eftersom betydelsen påverkar valet av motsvarighet. 
Enligt Institutet för de inhemska språken översätts endast nybildade vägnamn som 
inte bygger på något äldre ortnamn (se närmare kapitel 2). 

Tabell 3. Vägnamnen i Lillkyro enligt förledets betydelse 

Förledets betydelse antal % 

Byanamn o.d. 137 51 

Personnamn, gårdsnamn o.d. 73 27 

Övriga 61 22 

Totalt 271 100 

 
Ungefär hälften av förleden i vägnamnen i Lillkyro betecknar antingen 
vedertagna byanamn eller natur- och odlingsnamn.  Detta leder i princip till att 
endast efterledet översätts till svenska. Så är fallet i de flesta av namnen med ett 
dylikt förled, till exempel Hyyriäntie/Hyyriävägen, Hiiripellontie/Hiiripeltovägen 
och Perkiöntie/Perkiövägen, där förleden är byanamn eller till exempel 
Liiverinnevantie/ Liiverinnevavägen där förledet är namnet på ett skogsskifte. 

Lillkyro ligger dock vid språkgränsen, och i de fall det redan existerar en 
svensk variant ska denna användas. Så är självklart fallet med 
Vähänkyröntie/Lillkyrovägen och Merikaarrontie/Merikartvägen. 

Mycket omdiskuterade var de svenska motsvarigheterna till vägnamnen 
Kolkintie och Kolkinsilta i Merikart vid gränsen till Korsholm, det vill säga vid 
språkgränsen. Namnkommitt n utredde det svenska namnbruket och kom fram till 
att namnvarianterna Kolki och Kolkki förekommer i kartor från 1800-talet medan 
många i dag använder varianten Golkas. Det första förslaget Kolkkivägen och 
Kolkkibron bygger delvis på de gamla kartorna, delvis på det finska namnet. 
Namnen kommenterades dock av Vasa stad, Korsholms kommun, några 
privatpersoner från grannkommunerna Korsholm och Malax och av Institutet för 
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de inhemska språken. Alla ansåg varianten Golkas vara så etablerad att den skulle 
användas i de svenska namnen Golkasvägen och Golkasbron. Det blev det 
slutgiltiga förslaget. 

Drygt en fjärdedel av förleden i vägnamnen i Lillkyro betecknar personnamn 
eller gårdsnamn. I dessa fall ska i princip enbart efterleden översättas till svenska. 
Typiska exempel på sådana namn är Lahdentie/Lahtivägen och 
Soinilantie/Soinilavägen där Lahti respektive Soinila är efternamn och 
Sumuntie/Sumuvägen där Sumu eller Sumuvuori (f.d. Sundberg) är ett gårdsnamn. 

I samband med att alla vägar i glesbygden i Finland fick namn i början av 
1990-talet uppkallades många vägar i Lillkyro efter mer eller mindre kända 
kommuninvånare med deras förnamn. Den gällande rekommendationen har dock 
också då varit att så kallade memorialnamn ska användas mycket restriktivt 
(Kommunförbundet 2007: 16; se även Stahre 1978: 102 f.). Det är osäkert om 
dessa memorialnamn med enbart ett förnamn som förled uppfattas som 
memorialnamn av kommande generationer. Sådana vägnamn kunde alltså ha 
kunnat bytas i samband med kommunsammanslagningen. Å andra sidan 
tillämpade namnkommitt n principen att inte byta fler vägnamn än nödvändigt. 
Därför fick de redan etablerade memorialnamnen med förnamn som förled förbli i 
stort sett oförändrade. Det finns alltså fortfarande vägar som heter 
Fiinankuja/Fiinagränden, Eetunkuja/Eetugränden och Jussintie/Jussivägen i 
Lillkyro, uppkallade enligt Fiina (Josefiina) Tuominen, Edwin ”Eetu” Krook och 
Jussi Lehto (Vasa stad 2013). Endast den finska stavningen i 
Aarnentie/Arnevägen ändrades till Arnentie, eftersom personen i fråga, Arne 
Snickars själv stavade sitt namn med ett a. 

En knapp fjärdedel av vägnamnen hör till gruppen övriga. De är alltså 
vägnamn där förledet inte bygger på något namn. Detta innebär i sin tur att de ska 
översättas i sin helhet: Juustotie blir Ostvägen, Jokivarsitie Älvstrandsvägen och 
Klupukuja (f.d. Riihikuja) blir Slagugränden, en dialektal variant också på 
svenska. 

Typiska representanter för gruppen är vägnamn i bostadsområden där namnen 
följer ett visst tema, som månadsnamn i Golkas område. Där finns 
Tammikuja/Januarigränd, Helmikuja/Februarigränd och så vidare. Nödcentralen 
kommenterade dock den alltför stora likheten mellan de finska vägnamnen Elotie 
i Golkas och Ellontie i Haarajoki vilket ledde till att Elokuja byttes till 
Elokuuntie/Augustivägen. 
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I det nya bostadsområdet Karra i Lillkyro hade vägarna fått sina namn efter 
fågelarter (Kiurunpolku, Lunninkuja, Peipontie, Tilhenpolku osv.). Temat har 
dock också använts i bland annat Orrnäs stadsdel i Vasa, och de flesta namn är 
identiska i de båda områdena. Eftersom namnen i Orrnäs är äldre var det 
motiverat att byta alla vägnamn i Karra. Namnen valdes så att förleden betecknar 
gamla måttenheter. Några exempel på de nya namnen är Sylitie/Famnvägen, 
Kämmenkuja/Tvärhandsgränden, Kyynäräkuja/Alngränden och Peukalokuja/ 
Tumgränden. Invånarna i området ansåg namnen vara konstlade och föreslog ett 
annat tema, till exempel astronomi.  

Det var inte alltid helt lätt att hitta en lämplig svensk motsvarighet till ett 
vägnamn. Ett slående exempel på detta är vägnamnen Krookintie och Koukkutie i 
artikelrubriken. Koukkutie kunde enkelt ha översatts med Krokvägen till svenska 
om det inte redan fanns en väg med samma namn på svenska i Vasa 
(Krokvägen/Kaartotie) och om motsvarigheten inte hade varit så lik 
motsvarigheten till Krookintie. Dessutom finns det Koukkutie i Laihela, 
Krokvägen i Korsholm och Krogasvägen i Korsnäs. Resonemanget ledde till att 
Koukkutie fick namnet Mutkatie/Kurvvägen och Krookintie blev Krooksvägen. 
Kaartotie/Krokvägen i Vasa fick behålla sitt namn. 

4 Slutord 
Det har varit en mycket intressant uppgift att delta i namnkommitt ns arbete som 
förtroendevald med språkvetenskaplig bakgrund och med lokalkännedom. Jag har 
blivit imponerad av den kunskap och yrkesskicklighet samt den språkliga och 
historiska medvetenhet som medlemmarna i namnkommitt n har visat. Också 
viljan och det genuina intresset att lyssna på kommuninvånarna och att ta hänsyn 
till deras synpunkter har varit central i namnkommitt ns arbete. Kommitt n har 
utgått från de existerande principerna och rekommendationerna för namnändring 
och namnvård, konsulterat lokalhistoriker och lyssnat på invånarna. Vi har strävat 
efter ett namnskick som är modernt men ändå bygger på det lokala och 
traditionella. Bakgrunden till samtliga vägnamn är också nu dokumenterad, och 
uppgifterna ska finnas tillgängliga för allmänheten på internet. 

Det är alltid känsligt när man är tvungen att ändra existerande ort- eller 
vägnamn, och invånarnas reaktioner är ibland svåra att förutse. Vägnamnen har 
förutom sin primära uppgift, att lokalisera orter och hjälpa invånarna att orientera 
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sig, en kulturell uppgift. De är levande kulturminnen precis som alla andra 
ortnamn. 
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Två språk i finlandssvenska ungdomsromaner – 
läsarrespons 

Maud Rantala 

1 Inledning 
Flera språk i samma text är inget nytt fenomen utan har alltid förekommit i viss 
utsträckning. Speciellt vanligt är det inom minoritetsspråk vilket också kan ses 
inom svenskan i Finland. Forskningen i detta fenomen har dock inte varit särskilt 
livlig. Flerspråkighetsforskare har ägnat mycket av forskningsresurserna åt 
forskning i talat språk och därmed är muntlig kodväxling numera ett väl utforskat 
område inom språkvetenskapen. Enligt Mark Sebba lider forskningen inom 
språkväxling i skrivet språk av att det inte finns någon självständig teoretisk ram, 
all forskning inom området har till dags dato främst byggt på teoriramar 
utvecklade för forskning inom muntliga diskurser. Det finns ändå en hel del 
doktorsavhandlingar som behandlar språkväxling i text, till exempel i 
tidningstexter och i e-post, men dessa arbeten publiceras sällan och förblir därmed 
ofta okända för allmänheten. (Sebba 2012: 1–2) 

I min avhandling pro gradu (Rantala 2010) undersökte jag tvåspråkighet i två 
ungdomsböcker av Annika Luther med en deskriptiv forskningsansats. Jag 
kategoriserade och presenterade de olika typerna av influenser från finskan i 
texterna och diskuterade vad de finska sekvenserna kan tänkas innebära för den 
svenskspråkiga läsaren. En av de frågeställningar som kvarstår från denna tidigare 
studie är vad detta återkommande bruk av finska inslag innebär för möjligheten 
för en enspråkigt svensk läsare att tillgodogöra sig texten. En annan fråga kan 
tänkas vara om tvåspråkig litteratur kan ses som en rikedom eller om den till 
största delen upplevs som ett problem för den enspråkiga läsaren. Luther har gett 
sitt svar genom att skriva ungdomsböcker på ett språk som det är tänkt att 
ungdomar ska kunna känna igen sig i. För att göra romanerna tillgängliga för en 
större publik än endast tvåspråkiga har hon valt att i de flesta fallen översätta eller 
förklara sekvenserna skrivna på finska.  

Svårigheten i min undersökning bestod i att kunna dra de rätta slutsatserna 
om förståelsen av texterna ur den enspråkigt svenska läsarens perspektiv. Jag blev 
intresserad av att fördjupa mig i denna frågeställning och undersöka vilka 
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aspekter som aktualiseras för en enspråkig läsare i fråga om förståelsen av en 
tvåspråkig text. För att få svar på frågan utförde jag en enkätundersökning bland 
svenskspråkiga ungdomar, både svenskspråkiga ungdomar i Finland och svenska 
ungdomar i Sverige. 

2 Material och metod 
Jag undersökte mottagarresponsen genom en enkätundersökning bland böckernas 
målgrupp. Att avgöra målgruppen är inte helt okomplicerat och författaren har 
inte själv velat ge några rekommendationer om vilken åldersgrupp böckerna är 
tänkta för men jag har genom åldern på böckernas huvudpersoner samt genom 
narrativa ledtrådar bedömt att den tilltänkta målgruppen kunde vara ungdomar i 
13−15 års ålder. Jag valde att utföra undersökningen som en enkät i årskurs 8 och 
eleverna fick besvara frågorna under lektionstid med en lärare närvarande i 
klassen. 

Enkäten var riktad till ungdomar som lever i olika språkliga omgivningar. En 
grupp, som lever i en starkt svenskspråkig miljö i Österbotten, besvarade enkäten 
under vårterminen 2012 och det är deras resultat som jag nu redovisar delresultat 
från. Den andra gruppen består av ungdomar från en tvåspråkig omgivning i södra 
Finland, den tredje gruppen av elever i Sverigefinska skolan i Stockholm och den 
fjärde gruppen består av sverigesvenska ungdomar på en mindre ort i Sverige. 

I min artikel redovisar jag några delresultat från svaren av den första 
elevgruppen som besvarat enkäten. Jag fäster främst uppmärksamheten vid två 
aspekter. Den första aspekten är läsarnas upplevelse av autenticitet i texterna. 
Känns texterna, med längre eller kortare inslag på finska, verklighetstrogna för 
ungdomarna? Motsvarar språkväxlingen i texten något som de också kan få höra i 
sin omgivning? Jag har frågat ungdomarna om de tycker att språket känns 
verklighetstroget och jag redovisar för och diskuterar deras svar i den här artikeln. 

Min andra aspekt berör textförståelsen. Författaren översätter eller ger 
kontextuella ledtrådar som stöd för förståelsen, och jag vill veta i vilken form 
ledtrådarna ska ges för att språkmötet ska vara trovärdigt men samtidigt också 
begripligt för läsarna. Informanterna har fått kommentera hur bra de förstår de 
tvåspråkiga texterna. 

Informanterna i gruppen går i ett svenskspråkigt högstadium på en ort med 
svenska som majoritetsspråk. I skolans upptagningsområde är cirka 90 % av 
invånarna svenskspråkiga och det betyder att ungdomarnas omgivning är 
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förhållandevis svensk. Enkäten besvarades av 33 elever i två klasser, av dessa 33 
elever svarade 27 av eleverna att de pratar svenska med båda sina föräldrar. Sex 
av eleverna pratar finska hemma antingen med sin mamma eller med sin pappa 
och sju av de 33 eleverna svarar att de pratar både finska och svenska med 
kamrater. Det betyder att en stor del av ungdomarna talar svenska med alla i sin 
närmaste omgivning. Endast 8 elever av 33 talar finska antingen med föräldrar 
eller med kamrater vilket betyder att ca 75 % av eleverna lever ett nästan helt 
svenskspråkigt liv i sin vardag. 

Enkäten innehåller tre korta textavsnitt på ca 100 ord ur tre av Luthers 
ungdomsböcker. Texterna är svenska men innehåller inslag på finska, inslagen är 
valda för att de representerar olika grader av översättning eller kontextuella 
ledtrådar och min avsikt är att identifiera vilka olika aspekter läsare läser in i ett 
möte med en text med innehåll på flera språk. Efter varje text följer 4 påståenden 
som informanterna får ta ställning till enligt en likertskala. Informanterna kryssar 
för det alternativ som bäst stämmer överens med deras åsikt. Svarsalternativen 
som eleverna kan välja mellan är 5 = helt av samma åsikt, 4 = delvis av samma 
åsikt, 3 = vet inte/kan inte ta ställning, 2 = delvis av annan åsikt och 1 = helt av 
annan åsikt. Informanterna ges också möjligheter att kommentera sina svar 
genom att fritt formulera sina åsikter om språket i texterna samt berätta vilken av 
de tre texterna de tyckte sämst respektive bäst om och också ange orsakerna till 
varför de tycker så. I artikeln återges alla kommentarer obearbetade. 

3 Autenticitet 
Ett sätt att göra en berättelse som utspelar sig i en två- eller flerspråkig miljö 
autentisk kan vara att kombinera flera språk i samma text. Sternberg (1981: 223) 
benämner detta vehicular matching, och avser därmed det fenomen där språket 
anpassas till den värld som beskrivs, det vill säga det uppkommer en flerspråkig 
text med ett huvudspråk men texten innehåller också inslag på andra språk. Dessa 
inslag kan förekomma som direkt anföring i personers dialoger eller som enstaka 
ord eller uttryck i berättarens röst. Flerspråkighet i text kan förutom att vara 
autenticitetsskapande även ha andra funktioner men i den här artikeln fokuserar 
jag på läsarnas eventuella upplevelser av autenticitet. 

Michel Ekman, FD och litteraturkritiker, påpekar att det finns en del språkliga 
dilemman att ta ställning till för finlandssvenska författare som vill skriva en 
trovärdig vardagsskildring på svenska. För det första är det idag ovanligt med 
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omgivningar där det talas enbart svenska, för många är till och med hemmiljöerna 
numera ofta flerspråkiga eftersom många finlandssvenskar bildar familj över 
språkgränserna, och att skildra en miljö utan inslag av denna vanligt 
förekommande tvåspråkighet blir knappast särdeles autentiskt. För det andra 
präglas den omkringliggande miljön, speciellt i södra Finland, av finska som inte 
kan behålla sin autenticitet genom att översättas till svenska och för det tredje 
kännetecknas speciellt ungdomars talspråk ofta av ord och uttryck som är starkt 
präglade av finskan. (Ekman 1995: 211–212) 

Enligt Davies (1984: 186) uppnås autenticitet i en text när läsaren förstår 
skribentens avsikt genom hänvisning till ett antal gemensamma 
överenskommelser. Det här ställer krav på kreativitet hos läsaren, läsaren måste 
aktivt omfatta och samarbeta med skribenten för att uppnå en förståelse av texten. 
Luther strävar i sina texter efter en sådan autenticitet genom att hon ger läsarna 
nycklar till förståelse genom ledtrådar i texten. 

I enkäten fick informanterna således läsa tre korta textavsnitt och varje text 
följdes av fyra påståenden som de förväntades ta ställning till. Det första 
påståendet var ”Text 1/2/3 innehåller ord på flera språk och det ger en 
verklighetstrogen bild av omgivningen”. Genom det här påståendet vill jag veta 
om texten på två språk ger ungdomarna ett intryck av autenticitet, det som 
författaren i en intervju sagt att hon vill uppnå, hon vill skriva för ungdomar på ett 
språk som de känner igen sig i (se Pedersen 2009). 

Texterna är valda för att ge en representativ bild av de olika möjligheter som 
Luther i ungdomsromanerna använt sig av för att göra texterna verklighetstrogna 
utan att ge avkall på läsarens möjligheter till förståelse. Text 1 är ett exempel på 
strategin att göra de finska inslagen i replikerna förståeliga också för läsare som 
inte förstår finska genom att replikernas betydelse upprepas på båda språken utan 
att ändå direkt översättas. 

(1) − No mitä hemmettiä, kakarat! Vad i helvete gör ni här? Har ni inte gjort 
tillräckligt mycket illa redan!  
Han klev fram till oss och tittade först på mig, sedan på Jeppe, böjde sig 
ner över honom, kände på hans puls och visslade svagt. 
− Nyt nopeesti! Ring ambulansen! Har du din telefon?  
(Luther 2008: 163) 

I det här exemplet får läsaren samma information både på finska och på svenska 
men det är ändå inte fråga om en översättning. 
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Av de 33 informanterna är det 18 som är helt eller delvis av samma åsikt, det 
vill säga att språket i text 1 ger en verklighetstrogen bild av omgivningen. 5 av 
informanterna är helt eller delvis av annan åsikt; de anser alltså inte att texten ger 
en autentisk bild av omgivningen. 10 informanter kan inte ta ställning till textens 
autenticitet. Eleverna ombads också att berätta med egna ord vad de anser om 
språket i texten. Kommentarer som framfördes var till exempel 

 det verkar konstigt att säga saker både på svenska och på finska i en 
nödsituation 

 lite konstigt med sånadär finska ord ibland var det som att det sku ha 
varit en översättning mer 

 flera svordomar, lite finsk dialekt. Ganska verklighetstrogen text.  

Text 2 i enkäten är ett exempel på en text med finska inslag som inte översatts, 
men där författaren ger kontextuella ledtrådar. Läsaren förväntas förstå 
sammanhanget genom den omgivande texten även om han/hon kanske inte förstår 
alla ord. 

(2) − Hei, anteeksi, mutta voisitko tulla … Joku musta tyyppi vei mun 
lompakon ja juoksi kellariin … Hon såg just så olycklig ut som en 
oskyldig flicka gör då en skum svarthyad typ hoppat på henne och knyckt 
hennes plånbok. (Luther 2005: 196) 

 I exemplet ovan är repliken skriven på finska men följs genast av en förklaring, 
där läsaren får samma innehåll återgivet på svenska, att flickan i texten ser ut som 
om hon blivit bestulen på sin plånbok. Av informanterna är det 21 elever som är 
helt eller delvis av samma åsikt att text 2 ger en verklighetstrogen bild av 
omgivningen. Kommentarer till språket i den här texten är till exempel: 

 Jag tycker att det ger en verklighetstrogen bild av språkena. För fast man 
är svenskspråkig kan man vara tvungen att använda finska eftersom det 
är många som inte förstår svenska   

 Det var mera verklighetstroget då hon talade finska än i den första texten.  

5 av de 33 informanterna anser att språket i texten inte ger en verklighetstrogen 
bild av omgivningen och 5 elever kan inte ta ställning till textens autenticitet. 

Det tredje textutdraget har valts för att visa exempel på en text som genom 
sitt språk kräver mera av läsaren. I texten är det husets gårdskarl Heikki som 
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hittar huvudpersonen Georg i förvirrat tillstånd. Heikki talar bara finska när han 
tilltalar Georg. 

(3) − Mä tulin vain vaihtamaan lamppua ja katos mitä löysin! Ethän sä vaan 
oo sairas, vai mikä sua vaivaa? Onks kaikki nyt varmaan ihan ookoo? 
Han tittade forskande på Georgs skrynkliga uppenbarelse och såg ut att 
kunna gissa ungefär vad som lett till att Georg hamnat i cykelskjulet. 
(Luther 1998: 106) 

Av 33 informanter är det 13 som tycker att texten ger en verklighetstrogen bild av 
omgivningen. Som orsaker till att texten känns autentisk har eleverna nämnt bland 
annat: 

 så här kan det vara i verkligheten  
 det låter bra. 

Om text 3 anser 11 av eleverna att texten inte ger en verklighetstrogen bild av 
omgivningen, det finns dock inga egentliga motiveringar till det här. I 
kommentarerna som gäller språket i alla de tre lästa texterna sägs dock bland 
annat att språket inte känns verklighetstroget eftersom  

 Det kändes mera som en översättning i vissa av texterna än att någon sku 
kunna säga så 

Andra säger att språket känns verklighetstroget, autenticiteten motiveras då till 
exempel genom följande kommentarer: 

 För att det kan ske i verkligheten 
 Känns lite konstigt när de byter språk när de talar men i text 2 är det 

verkligt eftersom man oftast måste tala finska för att bli förstådd lite 
längre bort i Finland 

Av informanterna anser 55 % (helt och delvis av samma åsikt) att text 1 ger en 
verklighetstrogen bild av omgivningen, text 2 anses verklighetstrogen av 64 % 
och text 3 av endast 39 % av informanterna (figur 1). Påståendet att texten ger en 
verklighetstrogen bild av omgivningen är svårt att ta ställning till för en del av 
eleverna, i de tre texterna är det 7−10 informanter av 33 möjliga per text som inte 
vet/inte kan ta ställning till påståendet. 
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Figur 1. Läsarnas upplevelse av autenticitet 

Läsare upplever naturligtvis språket på olika sätt och orsakerna till det här kan 
ligga i läsarens attityder, men också helt enkelt i hur öppen läsaren är för nya 
intryck. Ett enda ord som inte förstås kan få någon att helt tappa lusten att läsa 
vidare medan en annan bara blir stimulerad. 

4 Läsförståelse 
Läsare kan ha svårigheter att förstå och att ta till sig en text av olika orsaker. 
Reichenberg (2008) har i sin praktiska erfarenhet som lärare mött olika typer av 
läsare bland sina elever. Många elever kan ha svårt att förstå att läsande är en 
form av interaktion mellan författare och läsare och att man som läsare måste 
inferera, det vill säga läsa mellan raderna, förstå att all information inte står 
explicit utskriven i texten. Reichenberg diskuterar läsförståelsen också med 
beaktande av elever som kan ha otillräckliga språkliga förkunskaper eller ett 
begränsat ordförråd, begränsningar som också kan gälla informanterna i den här 
enkäten eftersom många sällan eller aldrig aktivt använder finska utanför 
lektionstid. 

Enligt läroplanen börjar eleverna i svenskspråkiga skolor i Finland läsa finska 
senast i årskurs 3 (Utbildningsstyrelsen 2004). För elever från svenskspråkiga 
hem erbjuds på många håll introducerande undervisning i finska i åk 1–2 en 
timme i veckan. Den här introducerande undervisningen brukar också kallas för 
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språkdusch, eleverna får då bekanta sig med språket på ett lekfullt sätt. Man kan 
alltså säga att enspråkigt svenska barn börjar läsa finska genast i första klass 
medan barn från tvåspråkiga hem börjar läsa finska senast i tredje klass. 
Informanterna i min undersökning har alltså redan läst finska i minst fem år och 
borde ha förutsättningar att läsa och förstå även texter som innehåller några finska 
ord, uttryck och även vissa längre sekvenser. 

I enkäten har eleverna efter varje textavsnitt fått ta ställning till 
påståendet ”Jag förstår sammanhanget även om texten innehåller en del finska 
ord” genom att kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med deras 
åsikt. 

Text 1 (se exempel 1) har valts som ett exempel på en text där språkväxlingen 
sker i dialogen och där de finska inslagen genast ges också på svenska genom att 
replikens innehåll upprepas, inte som en översättning men genom ett motsvarande 
yttrande på svenska. I textavsnittet får läsaren en god uppfattning om 
sammanhanget genom att situationen förklaras ”Han […] böjde sig ner över 
honom, kände på hans puls och visslade svagt”. Situationen som beskrivs på 
svenska i texten ger en klar bild av situationen och av innebörden av uttrycket 
”Nyt nopeesti! Ring ambulansen! Har du din telefon?”. Att kontexten bidrar till 
att det blir relativt lätt att förstå texten även om den innehåller en del finska ord 
och uttryck, framgår också i informanternas åsikter. Av de 33 informanterna är det 
28 som är helt eller delvis av samma åsikt, de förstår sammanhanget även om 
texten innehåller en del finska ord. Endast 5 av informanterna är helt eller delvis 
av annan åsikt. Kommentarer som getts om texten är till exempel 

 Finska är inte mitt favorit språk, för har ganska svårt med språket. Men 
förstår. nästan hela texten 

 Ganska lätt att förstå de finska orden. Fast det var enstaka ord som jag 
inte visste vad betydde. 

Också de som svarat att de inte helt förstått sammanhanget har förklaringar till 
varför det är så. 

 Kan inte finska, ointressant text. 
 Jag förstår inte finska. 

En intressant aspekt är hur stor inverkan attityden har på att alla elever inte förstår 
texten. Man kan fråga sig om det är bristande språklig förmåga eller attityden till 
en flerspråkig text som orsakar bristande förståelse. 
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Text nummer 3 i enkäten (se exempel 3) har valts eftersom den kan sägas 
representera den andra ytterligheten, en text där sekvensen på finska är mycket 
längre. Repliken i textavsnittet består av 3 meningar med sammanlagt 24 ord på 
finska utan någon annan förklaring än ”Han tittade forskande på Georgs 
skrynkliga uppenbarelse och såg ut att kunna gissa ungefär vad som lett till att 
Georg hamnat i cykelskjulet” och ”Heikki ställde upp sin stege, tog ned det 
trasiga lysröret och bytte ut det mot ett nytt”. Här krävs det att läsaren är nyfiken 
och dessutom kan inferera med texten. Av informanterna är det 18 som svarat att 
de förstår sammanhanget även om texten innehåller några finska ord medan hela 
10 elever svarat att de helt eller delvis är av annan åsikt. I kommentarsfältet 
”Berätta med egna ord vad du tycker om språket i texten ovan” har många 
kommenterat att texten var svår att förstå även om de tidigare svarat att de helt 
eller delvis är av den åsikten att de förstår texten även om den innehåller en del 
finska ord. Det här visar att text 3 kräver en högre grad av inferens för att texten 
ska kunna förstås. Text 3 har till exempel kommenterats enligt följande: 

 Talspråket i finskan är jobbig att läsa 
 Den finska taldialekten gjorde det svårare att förstå 
 Det var okej, men det blev lite för många ord på finska, och så. Förstod 

inte allt. 
 Eftersom jag inte riktigt förstår vad de finska orden betyder, så är det helt 

ointressant för mig att läsa det och sen förstår man inte riktigt handlingen 
som kommer sen på svenska när man inte vet vad det står där före. 

I fråga om läsförståelsen är variationerna i svaren stora, men det är lättare för 
informanterna att ta ställning till påståendena om text 3 än om de andra texterna. 
85 % av informanterna är helt eller delvis av samma åsikt att de förstår 
sammanhanget även om text 1 innehåller en del finska ord, text 2 förstås av 79 % 
av respondenterna och text 3 av 55 % (figur 2). Text 3 är alltså klart svårast att 
förstå, det är 30 % av eleverna som är helt eller delvis av annan åsikt, alltså att de 
inte riktigt förstår sammanhanget i text 3. 
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Figur 2. Läsförståelse 

Många av eleverna kommenterar det talspråkliga i texten, det är förståeligt att 
talspråkliga uttryck är svåra att förstå om man inte hör finska annat än i 
klassrumssituationer. Text 3 är mera krävande än de två övriga texterna vilket 
också avspeglar sig i elevernas svar. Bristen på explicita översättningar eller andra 
förklaringar i texten gör att det krävs mera aktivitet från läsarens sida, läsaren 
måste aktivt koppla texten till annat han/hon vet om ämnet sedan tidigare 
(Reichenberg 2008: 62). 

5 Slutdiskussion 
Det är inte möjligt att dra några långtgående slutsatser baserat på den första 
elevgruppens resultat vilka jag diskuterat i den här artikeln. Svaren kan möjligen 
anses vara de förväntade, men det är sedan i jämförelse med de andra 
informantgruppernas resultat som jag mer tillförlitligt kan besvara frågan om hur 
läsarna förhåller sig till att det förekommer mer än ett språk i en text.  

 Informanterna ovan gick i ett svenskspråkigt högstadium på en ort med stark 
svensk majoritet bland invånarna. Endast 8 av de 33 eleverna svarar att de talar 
finska med någon av sina föräldrar eller med kamrater, de flesta lever alltså sitt liv 
på svenska. Detta faktum kan inverka både på förståelsen av och attityden till 
finskan. 
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En stor del av eleverna, 55 % om text 1, 64 % om text 2 och 39 % om text 3, 
tycker att texterna med finska inslag känns verklighetstrogna medan 15 % av 
eleverna är av åsikten att texterna 1 och 2 inte känns verklighetstrogna och 33 % 
anser att text 3 inte känns verklighetstrogen. Den största orsaken till bristen på 
autenticitet motiveras med att ingen i verkligheten säger samma sak på två språk. 
Författarens strävan till att göra texten både autentisk och också möjlig att förstå 
även av en svenskspråkig läsare gör att texten enligt eleverna förlorar i 
autenticitet. 

Angående läsförståelsen kan sägas att de flesta i sina svar uppger att de 
förstår texten även om den innehåller en del finska ord. I svaren kan dock ses att 
ju fler ord på finska som ingår i textsnutten desto färre av eleverna uppger att de 
förstår texten. Angående text 3, som innehåller flest ord på finska, är det 55 % av 
eleverna som är helt eller delvis av samma åsikt att de förstår sammanhanget 
medan 30 % av eleverna är helt eller delvis av annan åsikt. 

Materialinsamlingen fortsätter genom att enkäten riktas också till elever som 
lever i andra språkliga omgivningar och först när svaren från dessa elever finns 
tillhanda kan svaren analyseras närmare och slutsatser dras om hur unga läsare 
förhåller sig till tvåspråkighet i text.  
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”Har aldrig prata svenska so mycket och 
regelbundet. Det var uppmuntrande att märka 
hur väl flickorna förstod vad jag menade.” Om 
språksamarbetet mellan Vasa universitet och 
Åbo Akademi i Vasa 

Sirpa Sipola 

1 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I språkundervisningen i dag ligger fokus på utvecklande av kommunikativa 
färdigheter så att språkinlärarna ska kunna använda och förstå det nya språket i 
praktiska sammanhang i meningsfull interaktion. Målet är att uppnå en 
funktionell nivå i det språk som lärs in och den sociala interaktionens roll betonas. 
Då inläraren får använda språket i äkta kommunikativa situationer skapas 
förutsättningar för effektiv språkinlärning. (Pörn 2012) Att lära sig genom 
interaktion är således ett naturligt sätt att lära sig språk, och det är just denna 
aspekt som är avgörande också i nya metoder för språkundervisning, till exempel 
språkbads- och tandemundervisning. Språkbad bygger på användningen av det 
språk som lärs in i och med att det nya språket används som medel i 
undervisningen. Deltagarna i språkbad förvärvar kunskaper och färdigheter med 
hjälp av detta språk. (Buss & Laur n 1997: 17)  

Utvecklande av studenternas kommunikativa färdigheter och möjligheten till 
äkta interaktion över språkgränsen har varit kungstanken i språksamarbetet 
mellan Enheten för språktjänst vid Vasa universitet och Åbo Akademis enhet i 
Vasa. I samarbetet har universitetsläraren i finska Marit West-Sjöholm vid Åbo 
Akademi och jag tillämpat ett slags ”minitandem” som ingår i Åbo Akademis och 
Vasa universitets obligatoriska kurser i det andra inhemska språket finska och 
svenska. Kursen i det andra inhemska språket, Toinen kotimainen kieli ruotsi vid 
Vasa universitet och Finska som det andra inhemska språket vid Åbo Akademi i 
Vasa, omfattar 5 studiepoäng och 5060 timmar kontaktundervisning. Enligt 
Brammerts och Jonsson (2003: 9) bygger tandemmetoden på interaktion med en 
infödd talare. Två inlärare med olika modersmål arbetar tillsammans med målet 
att lära sig varandras språk. Tandeminlärningen förutsätter ömsesidighet: båda ska 
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ha nytta av samarbetet. Parterna ska turas om i fråga om rollerna som 
språkinlärare eller språkmodell och -stöd. 

I kursen i det andra inhemska språket vid Åbo Akademi och Vasa universitet 
tillämpas språkbadsmetodik. En grundläggande tanke i den här metoden är att 
man lär sig ett språk bäst genom att använda det aktivt i meningsfulla och äkta 
sammanhang genom interaktion med andra. (Buss & Laur n 1997: 17) I våra 
kurser använder läraren språket konsekvent i all kommunikation under kursens 
gång, och allt material som används är på det andra inhemska språket. 
Studenterna uppmanas också att använda språket så mycket som möjligt, och de 
vänjer sig under kursen vid att använda språket som medel i och inte enbart som 
mål för studierna. Ett språksamarbete, som ger studenterna möjlighet att använda 
det andra inhemska språket med infödda talare i äkta kommunikationssituationer, 
föll sig således som ett naturligt inslag i kursens profil i enlighet med 
språkbadsmetoden. 

Samarbetet mellan Åbo Akademi och Vasa universitet påbörjades för första 
gången redan våren 2009 då ungefär 40 studenter deltog. Deltagarna var mycket 
nöjda och upplevde att det var lätt att samarbeta och tala de båda inhemska 
språken med jämnåriga i samma livssituation. (Puskala 2009; West-Sjöholm 
2009) De goda erfarenheterna gjorde att vi fortsatte med minitandem i samma 
anda också läsåret 20112012 samt läsåret 20122013. I det följande redogör jag 
närmare för samarbetet som genomfördes läsåret 20112012. 

2 Det praktiska genomförandet 
I minitandem deltog sammanlagt 127 studenter under läsåret 20112012. 
Deltagarna från Åbo Akademi var något fler eftersom gruppstorleken där brukar 
vara en aning större än vid Vasa universitet. Från Åbo Akademi deltog fyra 
grupper som bestod av klasslärar- och speciallärarstuderande, studerande i allmän 
pedagogik, statskunskap, socialpolitik eller utvecklingspsykologi samt 
lärarstuderande i textil/teknisk slöjd eller huslig ekonomi. En av de deltagande 
grupperna från Vasa universitet var ekonomistuderande och tre av grupperna 
utgjordes av humaniststuderande, det vill säga studerande med engelska, tyska, 
modern finska eller kommunikationsvetenskaper som huvudämne. 

Huvudvikten låg fortfarande på att erbjuda studenterna äkta kontakter över 
språkgränsen så att de kan använda finska/svenska i meningsfulla sammanhang 
som motsvarar situationer i det verkliga livet. I likhet med språkbadspedagogiken 
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ville vi väcka studenternas intresse och motivation för att använda språket och att 
lära sig mera genom aktiv användning av det andra inhemska språket i autentiska 
situationer. Vi utgick även från att samarbetet skulle inverka positivt på 
språkinlärningen i allmänhet och på användningen av det andra inhemska såväl i 
olika vardagssituationer som i studie- eller arbetsrelaterade sammanhang. 

Samarbetet innebär att studenterna turas om att använda finska och svenska i 
tal när de träffas ansikte mot ansikte under tre närträffar som ordnas inom ramen 
för kursen i det andra inhemska språket. Under träffarna förs diskussionen i 
grupper om 46 personer med ungefär lika många svenskspråkiga som 
finskspråkiga studenter. Utöver närträffarna får studenterna träna sina skriftliga 
kunskaper i samma smågrupper i nätbaserade diskussioner i Moodle. Två av 
närträffarna är lärarledda och för den tredje träffen ansvarar smågrupperna själva. 
I enlighet med tandemmetoden uppmanas studenterna att hjälpa varandra och be 
varandra om hjälp. Vi lärare fungerar vid behov som stöd medan smågrupperna 
arbetar självständigt. Vår viktigaste uppgift är att få diskussionen i gång och 
uppmuntra studenterna att aktivt använda det andra inhemska. Smågrupperna 
uppmanas att ta ansvar för sin verksamhet och den egna inlärningen. (Jfr Laur n 
1999: 138139; Pörn 2012) 

De lärarledda träffarna börjar med en inledande övning med frågekort såväl 
på finska som på svenska. Gruppmedlemmarna ställer frågor med hjälp av korten 
på sitt modersmål och de övriga i gruppen svarar på det språk som frågan ställs. 
Sedan får smågruppsdeltagarna bekanta sig med varandra och berätta om sig 
själva, sina studier, sitt eget hemuniversitet, sina fritidsintressen och sin 
hemkommun på det andra inhemska språket. Då ställer representanterna för den 
andra språkgruppen frågor eller kommenterar på sitt modermål. Den andra träffen 
börjar med att smågrupperna får diskutera ämnen som de själva har valt och 
förberett inför träffen. Därefter följer övningar i att visa vägen och diskutera hur 
och var studenterna bor. Den tredje träffen ordnar smågrupperna själva utanför 
klassrumstid. Således kan innehållet och förverkligandet variera beroende på 
smågrupp. 

Som ett nytt sätt att samarbeta kom de nätbaserade diskussionerna i Moodle 
med läsåret 20112012. I de övningar som görs under närträffarna tränas den 
muntliga kommunikationen medan diskussionen i Moodle baserar sig på skriftlig 
kommunikation. Som underlag för diskussionerna fungerade två artiklar, en på 
svenska och en på finska. Diskussionen fördes på det språk som artikeln var 
skriven på och de två språkgrupperna turades om att inleda diskussionen i sin 
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egen smågrupp. I de tre första samarbetsgrupperna diskuterade studenterna först 
presidentvalet 2012 på svenska och sedan på finska Vasa som studiestad och 
studenternas planer efter avslutade studier. Den sista samarbetsgruppen våren 
2012 förde först en diskussion på svenska om arbete vid sidan om studierna och 
diskuterade sedan på finska om sömnens betydelse för studenter och behovet av 
sömn. Studenterna hade ungefär en vecka på sig att diskutera först på svenska och 
sedan en vecka på finska. Utöver arbetet i Moodle skickade en av 
samarbetsgrupperna varandra e-post på finska och på svenska om julfirande och 
traditioner kring jul samt om deras planer inför sommaren. 

3 Utvärdering av samarbetet 
Vi två lärare som ansvarade för samarbetet beslöt att noggrannare titta på 
samarbetet för att få veta hur studenterna upplevde det och om samarbetet 
ytterligare borde utvecklas på något sätt. Vi utarbetade ett frågeformulär på två 
språk som våra studenter fick besvara i slutet av kursen. Formuläret innehöll såväl 
öppna frågor som frågor där studenterna kunde kryssa för ett eller flera givna 
alternativ. Sammanlagt fick vi 110 ifyllda formulär, varav 65 besvarades av 
svenska studenter från Åbo Akademi och 45 av finska studenter från Vasa 
universitet. Svarsprocenten för de svenskspråkiga var 85,5 och den motsvarande 
siffran för de finskspråkiga var 88,2. 

Frågorna i enkäten var indelade i tre delar. I den första delen frågades efter 
studenternas bakgrundsinformation och om användningen av det andra inhemska 
språket före kursens början. I följande del ombads deltagarna beskriva de faktorer 
som enligt dem inverkar positivt eller negativt på språkinlärningen. I samband 
med detta tillfrågades de också vilken betydelse den egna attityden har för 
språkinlärningen. Den tredje delen i enkäten bestod av en utvärdering av 
minitandemprojektet och de gemensamma träffarna. I den här delen fick 
deltagarna fritt beskriva vad de upplevt som positivt eller negativt med 
samarbetet, och om träffarna över språkgränsen påverkat deras attityd till det 
andra inhemska språket. Dessutom ville vi också veta vilka 
kommunikationsstrategier de använt i smågruppsdiskussionerna samt vilket 
konkret utbyte de upplevt att samarbetet gett dem. Ytterligare var vi intresserade 
av att veta om samarbetet påverkat studenternas motivation att använda finska 
eller svenska i framtiden. På grund av utrymmesbrist redogör jag i det följande 
endast för några av resultaten vi fick med hjälp av enkäten. 
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3.1 Studenternas uppfattningar om faktorer som inverkar på 
språkinlärning  

Av de som svarade på vår enkät hade 58 % använt det andra inhemska språket för 
det mesta i klassrum under lektionstid. Färre än hälften av informanterna hade 
behövt använda språket utanför klassrummet. De hade alltså använt antingen 
svenska eller finska i affärer, i arbetslivet, på fritiden eller med vänner och 
bekanta. Speciellt bland de svenskspråkiga informanterna var det vanligt att de 
hade använt finska i olika kontakter med finskspråkiga personer. Det fanns dock 
även ett par svenskspråkiga som uppgav att de aldrig tidigare behövt använda 
finska. 

Vi kunde notera några gemensamma drag i svaren i fråga om studenternas 
kommentarer kring vad som påverkar språkinlärningen positivt. Studenterna 
ansåg att mångsidiga och meningsfulla uppgifter, varierande arbetsmetoder, en 
lugn och trygg stämning i klassen samt en lärare som uppmuntrar sina elever är 
faktorer som underlättar språkinlärningen och ökar intresset för språket. Även en 
positiv attityd till språket uppgavs av 82 % av informanterna att underlätta 
inlärningen. I Kantelinens och Kettunens (2004) studie ansåg finskspråkiga 
gymnasister att läraren, hans eller hennes personlighet och sätt att undervisa är en 
av de starkast bidragande orsakerna till motivationen att lära sig svenska. Vår 
målgrupp bestod av unga vuxna och det kan således antas att läraren inte har en 
lika avgörande roll med tanke på motivationen. I det tvåspråkiga Vasa med 
omnejd har språkinläraren dessutom olika möjligheter till att höra det andra 
inhemska språket, vilket betyder att läraren sällan är den enda språkliga modellen 
eller källan. 

De allra flesta av våra informanter uppgav att det som underlättar 
språkinlärningen mest är möjligheten att få använda språket. Att själv kunna tala, 
att kunna kommunicera och att kunna lyssna på det språk som man ska lära sig 
ansågs enligt studenterna vara den bästa inlärningsmetoden. Ett motsvarande 
resultat kan hittas i Lehti-Eklunds och Green-Vänttinens (2011) undersökning 
Svenska i toppen. Studenterna i vår studie lyfte också fram omgivningens 
betydelse och de krav som arbetslivet ställer som viktiga faktorer som påverkar 
deras motivation att lära sig språket. Detta är förståeligt på tvåspråkiga områden 
såsom Vasa. När studenterna märker att det inlärda språket används aktivt i det 
omgivande samhället och att det behövs i arbetslivet och i olika 
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kommunikationssituationer över huvud taget är det mera meningsfullt att lära sig 
språket. 

Däremot skilde sig åsikterna om de faktorer som inverkar negativt på 
inlärningen något bland finsk- och svenskspråkiga studenter. De svenskspråkiga 
ansåg att grammatiken är den faktor som mest försvårar inlärningen av ett språk. 
Drygt 40 % av de svenskspråkiga var av den åsikten att alltför stor fokus på 
grammatiken inverkar negativt såväl på motivationen som på inlärningen. Bland 
de finskspråkiga fanns det däremot inte lika många som delade den här 
uppfattningen. Enligt en kartläggning utförd av Pörn och Norrman (2011: 36) är 
undervisningen av det andra inhemska språket finska fortfarande mycket 
traditionell i finlandssvenska skolor. Läraren och läroboken har en mycket central 
roll i undervisningen av finska som andraspråk, och enligt Pörn och Norrman 
(ibid.) finns det en klyfta mellan läroplanen och den praxis som råder i 
klassrummen. 

De finskspråkiga uppgav bristen på motivation eller intresse för språket vara 
den största negativt inverkande faktorn. Endast 0,5 % av de svenskspråkiga som 
svarade på enkäten nämnde bristen på motivation eller intresse som en bidragande 
orsak. Ungefär en fjärdedel av informanterna i vardera språkgruppen var av den 
åsikten att osäkerheten att använda språket och rädslan att göra fel är faktorer som 
försvårar deras språkinlärning. Rädslan att säga fel kan tänkas ha att göra med 
omgivningens tryck som är typiskt för ett tvåspråkigt område som Vasa. Det finns 
många tvåspråkiga i området och det är lätt hänt att språkinläraren börjar jämföra 
sig själv med dem. Något som informanterna också uppgav som en negativ faktor 
var att bristen på praktisk användning av språket gör språkinlärningen svårare. 
Något fler av de finskspråkiga studenterna hade poängterat detta i sina svar. 

3.2 Studenternas erfarenheter av samarbetet  

De som deltog i samarbetet läsåret 20112012 uppskattade möjligheten att 
praktisera finska eller svenska i autentiska situationer med infödda talare i samma 
ålder och samma situation. Stämningen under närträffarna var avslappnad och 
uppmuntrande och studenterna vågade tala finska och svenska även om det inte 
alltid blev rätt. Smågruppsdeltagarna upplevde att de satt i samma båt och att 
kunskaperna i det andra inhemska språket var ungefär på samma nivå. En av de 
finskspråkiga deltagarna kommenterade detta i utvärderingen så här: ”Pääsin 
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puhumaan ruotsia ’helpolla’ tavalla, uskalsin mokatakin, kun tiesi, että joku osaa 
korjata ja tiesi, että muillakin on hankaluuksia.”  

Så mycket som 79 % uppgav att det bästa med samarbetet var att de fick 
träna den muntliga kommunikationen, och kommunikationen flöt många gånger 
bättre än förväntat. ”Emellanåt tyckte jag att jag pratade riktigt flytande och 
använde ord jag knappt visste att jag kunde”, ansåg en svenskspråkig informant. 
Speciellt de svenskspråkiga tyckte att samarbetet minskade rädslan att tala finska, 
och enligt dem var det befriande att inse att de finskspråkiga förstod dem fastän 
deras finska inte var felfri. 

De uppgifter och övningar som gjordes under samarbetets gång ansågs vara 
mångsidiga och relevanta. Studenterna uppskattade även möjligheten att själva 
kunna påverka innehållet och övningarna. Deltagarna upplevde ett genuint 
samarbete och de hjälptes åt att få kommunikationen att fungera. Fokus under 
närträffarna och smågruppsdiskussionerna låg mera på innehåll än på språklig 
form och studenterna verkade uppskatta detta. I vardera språkgruppen upplevde 
över hälften av studenterna att samarbetet hade lärt dem att använda språket. De 
hade således fått den behövliga praktiken för att utveckla sin språkfärdighet. 
Många av informanterna ansåg också att det var roligt att träffa jämngamla över 
språkgränsen, och några upplevde det vara ett bra sätt att minska fördomarna 
mellan de finsk- och svenskspråkiga. 

En femtedel av informanterna uppgav att det ibland blev några tysta stunder 
då ingen sade något i smågruppen eller att det i synnerhet i början av samarbetet 
var litet trögt och svårt att diskutera. Någon av informanterna upplevde det som 
negativt att alla inte var lika aktiva i de nätbaserade diskussionerna i Moodle. En 
del av studenterna deltog mycket aktivt i Moodle-diskussionen och skrev flera 
inlägg medan några av studenterna bara skrev ett inlägg per diskussion. De flesta 
negativa kommentarerna berörde dock samarbetets omfattning: de gemensamma 
träffarna ansågs vara för få eller tidsperioden för samarbetet för kort. 

3.3 Den konkreta nyttan med samarbetet 

Eftersom vi lärare planerade att genomföra motsvarande samarbete även följande 
läsår ville vi veta om studenternas uppfattning om den konkreta nyttan med 
samarbetet. Vi ville få reda på om samarbetet hade haft någon betydelse för 
utvecklingen av färdigheterna i det andra inhemska språket. 
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De resultat som vi fick med hjälp av enkäten visar att samarbetet upplevdes 
som givande. Hela 75 % var av den åsikten att minitandemträffarna hade ökat 
deras självförtroende att använda finska eller svenska, trots att tidsperioden för 
samarbetet var tämligen kort. Hos 65 % av informanterna ökade motivationen att 
lära sig mera. Närmare 70 % uppgav att de hade lärt sig nya ord och uttryck under 
samarbetets gång. En intressant aspekt var att några också ansåg sig ha lärt sig 
grammatik trots att det inte ingick explicit i de olika uppgifterna och övningarna 
som gjordes. Bekantskapen med personer som representerar den andra 
språkgruppen upplevdes också som ett plus i samarbetet. Deltagarna upplevde att 
de fått mera kunskap om varandra och större förståelse för den andra 
språkgruppen, såsom följande kommentar visar: ”Tandemtapaamiset antoivat 
luottoa siihen, että ruotsia voi ihan tosissan puhua ja tapaamiset motivoivat siten 
opiskelemaan enemmän.” 

I enkäten frågade vi också om samarbetet hade påverkat deras attityd till det 
andra inhemska språket. Ungefär hälften svarade att attityden hade blivit 
positivare medan en femtedel var av den åsikten att de redan hade en positiv 
inställning som inte ändrades under samarbetets gång. En femtedel av deltagarna 
svarade negativt på frågan och oftast var svaret ett kort ”nej” utan närmare 
förklaring. Det var således omöjligt att veta om svaret hade en positiv innebörd 
(attityden positiv som inte ändrats) eller en negativ innebörd (attityden negativ 
som inte ändrats). De som uppgav ett positivt svar ansåg att deras motivation att 
lära sig mera och använda språket alltid då tillfälle ges hade ökat. Svenskan eller 
finskan upplevdes inte lika svår som tidigare och osäkerheten att använda språket 
hade minskat eller försvunnit. ”Jag har blivit mycket mera positiv till finskan. Jag 
vill lära mig mera och har blivit sporrad att använda finska oftare,” ansåg en av de 
svenskspråkiga som medverkade i språksamarbetet. 

4 Slutdiskussion 
Resultaten tyder på att målet med samarbetet uppnåddes. Samarbetet har fungerat 
bra och de korta avstånden mellan universiteten har underlättat samarbetet. 
Minitandemträffarna upplevdes som meningsfulla och givande och de fysiska 
träffarna ansikte mot ansikte med den andra språkgruppen uppskattades. Tack 
vare närträffarna blev de finsk- och svenskspråkiga studenterna bekanta med 
varandra, och detta bidrog till att stämningen i smågrupperna upplevdes som god 
och uppmuntrande. Allt detta hade i sin tur en positiv inverkan på inlärningen.  
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Deltagarna i minitandem lärde sig nya ord och uttryck och de lärde sig att 
kommunicera på det andra inhemska språket. Men viktigast av allt var att 
studenternas självförtroende i språket och deras motivation att lära sig mera 
ökade. Språket blev mera levande för dem. 

Samarbetet fortsätter och enligt studenternas förslag har antalet närträffar 
utökats med en till detta läsår. Samarbetet har fått ett gott rykte om sig och 
studenterna vid såväl Åbo Akademi i Vasa som vid Vasa universitet frågar numera 
efter samarbetet: ”Detta samarbete måste absolut fortsätta. Det har varit givande 
och lärorikt. Jag har pratat mera finska under dessa veckor och denna kurs än 
under hela gymnasiet.” Således hoppas vi kunna erbjuda så många som möjligt 
chansen att delta och träna sina kommunikativa färdigheter. 
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Negationsförstärkande nominalfraser i svenska 
texter från 1300-talet 

Anders Stendahl 

1 Inledning 
En viss grupp substantiv i språk tenderar att användas för att förstärka den 
negativa utsagan. De placeras typiskt i objektsposition i negativa satser för att ge 
emfas och specificera utsagan (Givón 2001: 383): 

(1) a. Han drack inte en droppe. 
b. Hon åt inte en smula. 
c. De sade inte ett ord. 
d. Vi har inte en krona. 
e. Jag begriper inte ett skit/dyft/skvatt/smack/dugg/barr. 
f. Han hade inte en gnutta kraft kvar på sista varvet. 

Teleman, Hellberg och Andersson (SAG 1999) kallar dessa uttryck 
för ”negationsförstärkande nominalfraser” (SAG 1999/4: 191) och konstaterar att 
de kan användas både som gradadverbial och i nominal funktion (SAG 1999/4: 
183, 188, 190, 191). En del av dessa uttryck, till exempel ett dugg, ett dyft och ett 
skvatt, är begränsade till icke-affirmativa satser; de är alltså negationsberoende 
(SAG 1999/4: 188). Men andra negationsförstärkande nominalfraser kan också 
användas i affirmativa satser: 

(2) a. Han placerade en droppe på mikroskopets täckglas. 
b. Hon plockade upp en smula från golvet. 
c. De sade ett ord på franska 
d. Vi lade en krona i automaten. 
e. Jag stack mig på ett barr. 
f. Han lade en gnutta salt i såsen. 

Negationsberoende ord och uttryck av ovan nämnda typ har studerats flitigt inom 
ramen för fenomenet negativ polaritet, det vill säga den egenhet hos vissa ord och 
uttryck att de är begränsade till negativa och andra icke-affirmativa kontexter. 
Man har tagit fasta på ett gemensamt drag i deras betydelse, nämligen att de 
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betecknar ”en minimal enhet av något slag” (Anward 2000: 206). Av den 
anledningen går de även stundtals under benämningen ”minimizers” i den 
engelskspråkiga litteraturen (se t.ex. Israel 1996: 634). I och med att de anger en 
minimal enhet kan de sägas utgöra en ändpunkt på en skala av rimliga referenter 
som en proposition kan gälla för. Om man dricker något är det rimligast att man 
åtminstone dricker en droppe av vätskan ifråga. Om propositionen inte gäller för 
den rimligaste referenten gäller den knappast heller för mindre rimliga referenter, 
det vill säga i detta fall större mängder än en droppe. Betydelsen i (1a) blir därför 
att personen inte drack något över huvud taget. (SAG 1999/4: 165–166; Stendahl 
2006). 

Kontexten definierar vad som utgör en minimal enhet. Ett substantiv som sten 
har i sig ingen minimal betydelse, men sten kan likväl fungera som 
negationsförstärkare om kontexten till exempel är att mura en tegelvägg eftersom 
den minsta mängd man rimligtvis kan mura är en sten: Vi murade inte en sten 
idag. Substantivet ord har heller inte en minimal betydelse, men om kontexten är 
att yttra något blir det enskilda ordet en naturlig minimipunkt – det minsta man 
normalt kan tänkas yttra är ett ord. Talaren kan dock vara kreativ och låta olika 
substantiv fungera som minimipunkter, till exempel Jag sade inte ett ord/en 
stavelse/ett ljud/ett pip/en allofon. Huvudsaken är att ordet i kontexten kan tolkas 
som en ändpunkt på en skala. 

Ibland inträffar det att nominalfraser som gärna fungerar som 
negationsförstärkare utvecklar en generell betydelse som konventionell 
minimipunkt på skalor. Eventuellt gäller detta främst substantiv som har en 
inherent minimal betydelse. När orden utvecklat denna betydelse har de ”no 
referential value, but they are acceptable where they can be used emphatically, as 
a way of triggering reference to an ordered set of elements” (Israel 1997: 213). 
Dessas distribution begränsas således till kontexter i vilka de kan användas 
emfatiskt, vilket i detta fall innebär att de blir negativa polaritetsuttryck. Om den 
ursprungliga kärnbetydelsen faller ur bruk kvarstår en semantiskt ogenomskinlig 
negationsförstärkare, såsom fallet är med dyft och skvatt och kanske även med 
dugg. Ordens etymologi avslöjar emellertid att de utvecklats ur ord med minimal 
betydelse. Enligt Ordbok öfver svenska språket (SAOB) är dugg ett 
verbalsubstantiv till dugga med den ursprungliga betydelsen 'duggregn, stänk', 
medan skvatt betytt 'skvätt' och dyft 'stoft'. Eftersom orden fått en generaliserad 
betydelse kan de användas friare. Ett exempel är den i lägre stilarter populära 
negationsförstärkaren ett skit. En sökning på Internet på ”inte ett skit” (6 mars 
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2013) visade till exempel att de tio första träffarna – fler träffar än så 
kontrollerades inte – hade tio olika verb. De olika kontexterna var: betyder inte ett 
skit, fattar inte ett skit, bryr sig inte ett skit, tror inte ett skit på, har inte ett skit 
med att göra, kan inte ett skit, känner inte ett skit, vet inte ett skit, förändrar inte 
ett skit och ser inte ett skit (se även Anward 2000: 204–210). 

Räkneordet en kan även uppfattas som en negationsförstärkare med minimal 
betydelse: Han sade inte 'ett ord. Räkneordet en utgör minimipunkten på en 
antalsskala. Om inte 'ett exemplar av någon typ existerar, existerar inget exemplar 
alls. I talspråk skiljs räkneordet en från artikeln en genom betoning, men i skrift 
föreligger inte någon formell skillnad. Detta innebär att vissa uttryck kan vara 
tvetydiga i skrift, till exempel Han sade inte ett ord. Skall detta tolkas som att det 
är räkneordet med entalsbetydelsen eller substantivet med betydelsen 'ord' som 
förstärker negationen? Att räkneordets entalsbetydelse historiskt fungerat som 
negationsförstärkare framgår i vilket fall som helst genom uppkomsten av 
negationerna icke och inte. Formerna ifråga är neutrumbildningar till ingen, 
vilken form i sin tur kan härledas till æin 'en' i kombination med det negerande 
suffixet -gi (SAOB). Betydelsen är alltså 'inte en'. 

I svenskan förekommer idag en uppsjö olika negationsförstärkande 
nominalfraser som är mer eller mindre semantiskt förbleknade. I denna artikel 
kommer jag att gå tillbaka till svenskans tidigaste sekel som innehåller annan 
litteratur än runor och lagar, det vill säga till 1300-talet. Jag har excerperat de 
texter från 1300-talet som är utgivna på Fornsvenska textbanken på adressen 
<http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/> (hämtat 25.3.2013) och sett vilka 
negationsförstärkande nominalfraser som förekommer i dem. Jag har undersökt 
alla genrer förutom lagarna. Jag har gått tillväga så att jag utfört sökningar på 
negationerna ej, inte och aldrig i olika fornsvenska stavningsvarianter (ey, ei, 
ikke, ekke, aldri, aldre osv.) och sett vilka ord som följer efter negationen. I de fall 
en negationsförstärkande nominalfras står inom det negativa uttryckets räckvidd 
har den antecknats. Eftersom dessa uttryck förekommer i många olika typer av 
icke-affirmativa kontexter är det möjligt att något belägg inte registrerats, men 
åtminstone de flesta uttryck torde ha fångats upp på detta vis. De olika beläggen 
har därefter kontrollerats i fysiska utgåvor, vilkas text även utgör grunden för 
exemplen. 
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2 De negationsförstärkande nominalfraserna 

2.1 Hövisk epik från tidigt 1300-tal 

Eufemiavisorna är samlingsnamnet på tre höviska versifierade romaner som 
översattes till svenska i början av 1300-talet. Två av dem är utgivna elektroniskt 
på Fornsvenska textbanken: Flores och Blanzeflor (Flor) och Ivan Lejonriddaren 
(Ivan). I Flor (Olson 1921) har jag funnit tre uttryck: ett med ordh och två med 
har 'hårstrå' som huvudord:  

(3) a. Tha thet var æænt, the gingo til bordh.  
    Flores taladhe ey eet ordh. (46) 

b. Ængin ville for annan vika ey swa breet som eet haar;  
    thera striidh swa hardelika staar. (121) 

c. han vardh huarce lam æller saar  
    ok skadde honom ekke eth har. (122) 

I (3a) fungerar ordh som negationsförstärkare med sin kärnbetydelse 'ord', precis 
som idag. I (3b) gäller detsamma för haar 'hårstrå', det vill säga uttycket anger en 
minimipunkt på en längdskala och i exemplet vill ingen av kombattanterna vika 
för den andre ens så mycket som bredden av ett hårstrå. I (3c) fungerar eth har 
däremot som en konventionell negationsförstärkare. En kontroll i Ordbok öfver 
svenska medeltids-språket (Söderwall 1884−1918), hädanefter hänvisad till 
som ”Söderwall”, visar att har i fornsvenskan även hade betydelserna 'hårsmån, 
det ringaste' i ”uttryck som förstärker en negation”. Betydelsen hos har som 
konventionell negationsförstärkare kan alltså beskrivas som superlativen 'det 
minsta', vilket i sig är ett negativt polaritetsuttryck (SAG 1999/4: 188): Jag är 
{inte det minsta/*det minsta} imponerad. 

Exemplen ovan demonstrerar en intressant omständighet som präglar valet av 
negationsförstärkande uttryck i Flor, nämligen knittelversens formella krav. 
Knittel definieras i Henrikson (1982: 85) som ”tysk och nordisk talvers med fyra 
höjningar och ett godtyckligt antal sänkningar i versraderna, vilka mestadels 
rimmar parvis”. De två versraderna som rimmar utgör ett verspar. I (3a) kunde 
samma betydelse uttryckas med till exempel Flores sade inget, men eftersom det 
sista ordet måste rimma på bordh använder författaren ordh istället. Uttrycket 
förmedlar således att Flores var tyst under middagen samtidigt som det rimmar 
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med föregående versrad. I (3b) frammanar författaren bilden av två slagskämpar 
som befinner sig i en strid som ”står hård”. Genom att använda 
negationsförstärkaren haar förtydligas bilden av kämpar som inte viker sig det 
minsta samtidigt som staar i nästa rad får ett ord att rimma på. I (3c) ingår 
uttrycket i en mer formelartad vändning. Det är innehållsligt centralt att Flores 
inte blir sårad av motståndarens hugg, men detta har redan framkommit i 
uttrycket huarce lam æller saar. Eftersom saar behöver en versrad till för att ett 
slutrimmande verspar skall uppstå, lägger författaren till den redundanta 
versraden ok skadde honom ekke eth har. 

De negationsförstärkande uttrycken framstår som en flexibel och användbar 
grupp i språket. I Ivan (Noreen 1931) framstår denna användbarhet tydligare än i 
Flor eftersom jag hittat hela tolv belägg. Skillnaden i antal belägg mellan Flor och 
Ivan kan delvis förklaras med hänvisning till att Ivan är betydligt längre än Flor: 
cirka 42 000 ord mot 14 000. De negationsförstärkande uttrycken i Ivan fördelar 
sig på fyra olika huvudord. I ett fall är pæning huvudord: 

(4) Tho hon skulde thwsand vinter lifua  
iak vil hænne ey een pæning gifua, (269) 

Substantivet pæning 'penning, myntstycke' (Söderwall) har i sig inte en minimal 
betydelse, vilket innebär att det antagligen är räkneordet een som anger 
minimipunkten. Två uttryck har substantivet foth som huvudord, och båda har 
samma kontext. Endast ett exempel ges därför nedan: 

(5) huarghin vilde for annan vika  
ey sa breth som en foth;  
thet wolthe thære hoghmot. (50−51) 

Betydelsen hos foth är här 'fotbredd'; de stridande retirerar inte ens en fotbredd. 
Orsaken till detta är deras ”hoghmot”, med vilket här avses 'mod, iver, tapperhet' 
(Söderwall). I originalet, Yvain, le Chevalier au Lion av Chr tien de Troyes 
(2004) från 1170-talet, finns en direkt förebild till bruket av det svenska uttrycket: 

(6) Que li uns por l'autre a nul fuer 
De terre un pié ne guerpiroit (359) 

Betydelsen i (6) motsvarar de två första raderna i (5). Den svenske översättaren 
har emellertid placerat uttrycket (foth) i radslutet och lagt till en i viss mån 
överflödig förklaring thet wolthe thære hoghmot för att få ett rim på foth. På detta 
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sätt konstrueras en formel som kan återanvändas för att beskriva hjältemodiga 
kämpar som inte ger vika i en hård dust, en inte helt ovanlig företeelse i 
riddarromanerna. Det tredje huvudordet i Ivan är bøna: 

(7) Iak vil gærna nu for idher tegiæ  
ok akta thet ey widh ena bøna; 
miin ordh koma æn til røna. (117) 

Vid sidan av kärnbetydelsen ('böna') ger Söderwall följande betydelse för böna: 
'för att uttrycka en saks obetydlighet eller ringa värde'. I (7) är böna valt för att det 
viktiga ordet röna 'erfara sanningen av' (Söderwall) i nästa versrad skall få ett ord 
att rimma på. Det negationsförstärkande uttrycket böna är således ett bra exempel 
på hur ett ord som kan knytas till något slags minimipunkt på en skala kan 
användas i knittelversen för att bilda slutrim. 

De övriga åtta uttrycken i Ivan har alla det användbara har som huvudord. 
Förmodligen är det den långa vokalen /a/ i kombination med enstavigheten som 
gör att har så ofta kommer till användning, det vill säga det finns många ord har 
kan rimma med. I tre fall förekommer har tillsammans med sar (som idag 
motsvaras av både adjektivet sårad och substantivet sår): 

(8) a. och haffde fangit dødelik sar; 
    thet aktadhe hera Iwan ey eth har. (52) 

b. han var hwarte lam ælla saar 
    ok skadde han siælff ræt ey eet haar. (173) 

c. mædhan iak ær heel ok ække saar 
    iak aktar idher three ræt ey eet haar. (242) 

I alla tre fallen ovan (8a, b, c) framstår raden med har som ett mer eller mindre 
stereotypt tillägg, och i (8b) är hela konstruktionen nästan identisk med en 
motsvarande konstruktion i Flor (3c). I ett fall rimmar har på substantivet far 'får': 

(9) ok swa a thet leon nær honum la, 
ther sik rørdhe ey eet haar, 
thet la  wart ræt som eet faar (217) 

Exemplet är intressant eftersom det finns en motsvarighet i originalet: 

(10) Qui ausi dolcemant se gist 
Lez lui com uns aigniax feist 
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I (10) betyder aigniax 'lamm'. Den svenske översättaren har övertagit denna 
jämförelse men använt faar istället för lamb, säkerligen för att han då kunnat 
rimma med haar på faar. De fyra sista exemplen med har är 

(11) a. thet akthadhe han ij thæn sama tiidh 
    ey alt saman vidher eet haar 
    fore the slagh som han ther faar. (250) 

b. The ældre syster mælte swa, 
    thet the yngre skulde ey fa 
    aff thera goz ræt ey eet haar;  
    før wil hon til hoffua far (262) 

c. the stora hug herra Iwan slar 
    thet beet a them ræt ey eth har. (327) 

d. Thok at thu komber her aldrik igen, 
    thet aktar iak ey vidh eet haar, 
    thet skal thu vita ræt oppinbaar. (337) 

Besläktad med Eufemiavisorna är Erikskrönikan (Erik) skriven på 1320-talet. 
Erikskrönikans författare har varit förtrogen med Eufemiavisorna och använt dem 
som ett litterärt mönster (Ståhle 1967: 72). Man kunde därför förvänta sig att de 
negationsförstärkande uttrycken i Erik påminner om dem som belagts i Flor och 
Ivan, vilket även i viss mån stämmer. Jag har funnit sex uttryck i Erik (Pipping 
1921), och två av dessa har har som huvudord: 

(12) a. hans dagtingan halp honom ey eth haar 
    then tiid mannenom misgaar (141) 

b. Thz halffp them allom ey eth haar 
    the känna thz ä mädhan norrige star (167−168) 

Intressantare är ett uttryck med huvudordet bast: 

(13) Ok giorde riddara ok howade faast 
ok räddis normen ey eth bast (168) 

Bast betyder 'bast', det vill säga växtfiber som finns mellan barken och veden på 
ett träd. Enligt SAOB har bast fungerat som betalningsmedel i historien, och det 
är möjligt att basten haft lågt värde som betalningsmedel och därför börjat 
användas i konstruktioner som inte vara värd ett bast innan det fått en allmän 
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betydelse som negationsförstärkare. I vilket fall som helst ser man att valet av 
negationsförstärkare återigen styrs av behovet av att hitta rim. I Erik finns vidare 
två uttryck där kontexten erbjuder substantivet sten en möjlighet att fungera som 
minimipunkt: 

(14) a. Ther stodh förra bade mwr ok tynna 
    ther kan man nw ey en sten at fynna (245) 
b. The slogho then mwr allan swa sma 
    the lotho ey en sten ather staa (247) 

Det sista uttrycket i Erik ger ett modernt intryck i och med att substantivet 
tusende dell använts: 

(15) Thz faar jak ey sakt en tusende dell 

for thy mik wintz ey konst ther tell (109) 

2.2 Övrig litteratur från 1300-talet 

Litteraturen från 1300-talet är sammantaget inte stor vad antalet enskilda verk 
beträffar. Om man bortser från lagarna och de höviska knittelverken finns endast 
Fornsvenska legendariet, Pentateukparafrasen och Konungastyrelsen från äldre 
fornsvensk tid. I dessa verk har jag funnit ytterst få relevanta uttryck. I den 
omfattande bearbetningen av de fem Moseböckerna, Pentateukparafrasen (B-
handskriften), har jag inte hittat något belägg alls, vilket även gäller furstespegeln 
Konungastyrelsen. I Fornsvenska legendariet (enligt Cod. Bildstenianus), den 
mest omfattande samlingen helgonlegender på fornsvenska, har endast ett uttryck 
påträffats: 

(16) Tha stodh skiært oleum: starkt som sten swa at the gato ey mz fingrum 
draghit en drupa wt j læteno hælto 

Den semantiska domänen är här vätskemängd och drupa 'droppe' utgör 
minimipunkten, precis som ofta är fallet idag – se till exempel (1a). I exemplet 
ovan är texten baserad på den elektroniska utgåvan eftersom Bildstenianus (till 
största delen) föreligger som faximilutgåva och därmed är svårtillgänglig. 

Den yngre fornsvenska litteraturen från 1300-talet omfattar ungefär de tre 
sista decennierna av seklet. Bristen på negationsförstärkande uttryck är påtaglig. 
Tyvärr föreligger Konung Alexander, som formellt ansluter sig till den äldre 
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fornsvenska höviska diktningen, inte i elektronisk utgåva.  Av de världsliga 
verken har jag således undersökt Sju vise mästare (A-hskr) och Karl Magnus (D-
hskr), men jag har inte funnit några relevanta belägg. De andliga verken är något 
fler. I Bonaventura betraktelser (A-hskr, Klemming 1860) har jag funnit tre 
belägg på ordh som negationsförstärkande uttryck: 

(17) a. Ok spardhe them ey i eno ordhe. mädhan han hafdhe tho ey än 
    seet varn herra ihesum, (152−153) 

b. Än han fik af honom enkte miraculum ok ey eet ordh. (192) 

c. oc gat talat til honom ey eet ordh, (198) 

Ordh hade många olika betydelser i fornsvenskan, till exempel 'ord', 'yttrande', 
'samtal' och 'löfte'. Enligt Söderwall kunde ordh också användas med en generell 
förbleknad betydelse 'det minsta' tillsammans med ett negerande uttryck. I 
exemplen ovan verkar emellertid de mer konkreta betydelserna vara relevanta, 
kanske framför allt 'yttrande' i (17b) och 'ord' i (17c).  

I Ängelns diktamen (Klemming 1862) har jag funnit ett negationsförstärkande 
uttryck: 

(18) Ok aldrigh läät hon sina fötir röras til eet fiät. vtan hon hafdhe för 
skodhat, hvilkin nytlikheet ther aff skulde framkomma (252) 

Denna konstruktion är intressant eftersom betydelsen hos fiät 'steg' är den 
betydelse som gett upphov till den franska negationen pas. De 
negationsförstärkande uttrycken kan nämligen genomgå en avancerad 
grammatikaliseringsprocess och omtolkas som en del av negationen, vilket i sista 
hand kan leda till att de blir negationen (t.ex. pas 'steg' i franskan – se Givón 
2000: 383−384). Om fiät i svenskan skulle ha genomgått samma utveckling som 
pas i franskan är det i kontexter som den ovan som utvecklingen skulle ha sin 
början, det vill säga ett substantiv som passar ihop med verbets betydelse används 
för att ge emfas åt den negativa utsagan. 

I Järteckensboken (A-hskr, Klemming 1877−78) har jag likaså funnit ett 
uttryck: 

(19) Ok huru mykit the ärwodhadho gangande formatto the ey koma ena mila 
vt fran stadhenom (49) 

I fornsvenskan betydde mil 'tusen steg', det vill säga ungefär en kilometer. Detta 
kan ha varit den gängse enheten för avståndsmätning under medeltiden, och i så 
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fall är det räkneordet som är negationsförstärkaren. Men en kilometer kan även 
tolkas som en kort distans i kontexten, det vill säga två klåfingriga munkar som 
flyr från ett kloster med det heliga korset som stöldgods. Som flyktväg betraktat 
blir en kilometer en relativt kort distans, och så fall kan mil betraktas som en 
minimipunkt. 

I Apostlagärningarna från 1385 har jag inte funnit några belägg, men väl i 
Helga manna leverne (Klemming 1877−78). Två av dem har stund som 
huvudord: 

(20) a. Alt ärwothe hwilkit iac här thol är ey lika vidh ena stund i häluitis  
pinom. (204) 

b. ey sculde minzste synd ena stund bliua onäfst i honom. (260) 

c. Oc mz höxsto aatvakt gömis. at han haui ey en skärf in mz sik i klostrit 
(254) 

Av Birgittas uppenbarelser finns bok 7 fullständigt utgiven i elektroniskt format. 
Ett enda uttryck, med ordh som huvudord, har påträffats där (Lindell 2000): 

(21) Dyæffwlen warth som galin och sagdhe ve mik iak haffwer aldrigh eth 
ordh ath sæghya (179) 

3 Sammanfattning 
Föreliggande undersökning har haft karaktären av en inventering av svenska 
texter från 1300-talet, med avseende på vilka negationsförstärkande uttryck som 
förekommer i dem. Jag har närmat mig materialet förutsättningslöst utan 
förväntningar på ett visst resultat; i princip kunde inte ett enda belägg ha 
påträffats. 

Undersökningen visar att negationsförstärkande uttryck förekom på 
medeltiden på samma sätt som idag. Med det menar jag att tendensen att förstärka 
negationer med hjälp av substantiv med minimal betydelse var den samma igår 
som idag. Detta är inte överraskande, och man kan på goda grunder anta att 
logiken bakom användningen av dessa uttryck är universell. Detta visas även i 
Givón (2001), som konstaterar att dessa uttryck är en av de två huvudkällorna till 
negationer i världens språk. Undersökningen visar därtill att det finns uttryck som 
använts på samma sätt åtminstone sedan 1300-talet. Substantivet ord används 
fortfarande gärna som en minimipunkt på skala av yttrandestorlek, medan 
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substantivet droppe fortfarande är hänvisat till den semantiska domänen 
vätskemängd. Idag kan vi säga Rör dig inte ett steg, vilket var möjligt även under 
1300-talet trots att ordet då var fiät. Men undersökningen visar också att vissa 
uttryck fallit ur bruk eller blivit mindre vanliga, till exempel bast, böna och hår. 
Detta hänger antagligen ihop med kulturella förändringar. Till exempel fungerar 
bast inte som betalningsmedel längre, och man kan anta att bönor spelar en 
mindre framträdande roll i den moderna människans liv än i den medeltida 
människans. Negationsförstärkaren hår lever kvar men används kanske primärt 
som objekt till kröka. 

Det intressantaste resultatet är dock att de negationsförstärkande uttrycken 
förekommer främst i knitteltexterna. De omfångsrika Pentateukparafrasen och 
Fornsvenska legendariet saknade nästan uttryck, medan Flores och Blanzeflor, 
Ivan Lejonriddaren och Erikskrönikan stod för lejonparten av beläggen i hela 
undersökningen. Detta har antagligen två förklaringar. För det första kan 
användningen av negationsförstärkande nominalfraser vara ett uttryck för det 
moderna, i viss mån talspråksinfluerade språk som kännetecknar den medeltida 
höviska diktningen (Ståhle 1967: 64 i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria). 
Emfatiska negationer av detta slag står ju med all sannolikhet det naturliga 
talspråket närmare än till exempel andlig eller juridisk litteratur. För det andra 
möjliggör uttrycken bildandet av olika formler som kunde användas vid 
slutrimmen, till exempel akta eigh viþ et har, som kan rimma på åtskilliga ord 
som slutar på /a: + r/. 

Undersökningen pekar framåt mot fler undersökningar. En väg framåt vore 
att undersöka texter sekelvis och se (i) vilka uttryck som kommer in i språket; (ii) 
vilka som faller ur bruk; (iii) vilka som ständigt kvarstår; (iv) vilka som behåller 
sin kärnbetydelse; och (v) vilka som med tiden utvecklar en generaliserad 
betydelse. 
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Prototypiska färgsammansättningar i skönlitterär 
finlandssvenska 

Pirjo Söderholm 

1 Inledning 
Undersökningen av färger fick fart efter år 1969 då Berlin och Kay fann att det 
förekommer 11 universella grundfärger i alla språk. De konstaterade att 
kategoriseringen av färger inte är slumpmässig och att kärnan (foci) för 
grundfärgerna är likadan i alla språk. Studien baserar sig på närmare 100 språk. 
(Berlin & Kay 1969: 2, 10, 45) Wierzbicka (1996), som också forskat om färger, 
påpekar att ’färg’ (colour) inte är något universellt mänskligt begrepp lika litet 
som färgbenämningarna (colour terms) är universella fenomen. Alla språk har 
enligt henne exempelvis inte namn för svart och vitt.  

Enligt Wierzbicka (1996: 287 ff.) är människor i alla kulturer intresserade av 
att se och att beskriva vad de ser, men de särskiljer inte nödvändigtvis färgen som 
en separat företeelse i sin visuella erfarenhet. Alla språk har ett ord för seende (’to 
SEE’), men alla språk har inte ett ord för alla färger såsom ovan nämndes. Det 
som enligt Wierzbicka (1996: 288) däremot är universellt eller närapå universellt 
är skillnaden mellan tider då man ser eller inte ser. Här hänvisar hon till dag och 
natt, alltså mängden av ljus. Denna skillnad spelar en viktig roll särskilt i 
diskussionen kring färgerna vit och svart. I sin senare produktion har Wierzbicka 
(2008: 266) konstaterat bland annat följande:  

For example, instead of studying the perception and/or conceptualisation of 
“colours” cross-culturally, we can (and I think should) be studying the 
cultural semantics of SEEING: as is well-known, the concept of “colour” is 
alien to many cultures, and many languages have no word for it, whereas 
every language has a word for SEEING. (Wierzbicka 2008: 266)  

Följande universella drag i Wierzbickas resonemang är omgivningen, det vill säga 
landskapet. Med detta menar hon platsen som fungerar som ett slags bakgrund för 
vårt seende. Som tredje universella drag nämner Wierzbicka (1996: 289) 
jämförelse med tanke på våra visuella erfarenheter. Med detta menar hon att vi 
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har ett behov av att jämföra det vi ser med något. Som exempel kan nämnas den 
välbekanta jämförelsen mellan färgen röd och blod.  

Färgkategorierna får enligt Wierzbicka (1996: 288 f., 301 ff.) sina 
referensramar både från den universella rytmen mellan ljusa dagar och mörka 
nätter, det vill säga växlingen av ljusstyrka, och från många olika visuella enheter 
i vår omgivning såsom solen, himmeln, havet, elden, växtligheten och jorden. För 
att vi ska kunna kommunicera om färger eller våra privata sinnesförnimmelser 
projicerar vi våra sinneserfarenheter på framträdande enheter i vår gemensamma 
omgivning och översätter sinnesförnimmelserna till begrepp som man kan 
kommunicera med. (Wierzbicka 1990: 99; 1996: 289) Det finns dock skillnader 
mellan språken i fråga om referenspunkter i omgivningen, till exempel solen kan 
upplevas antingen som gul eller röd i vår kultur: solgul och solröd i SAOB. 
Solröd kan ändå ha två betydelser: antingen röd som solen vid solnedgång eller 
röd av solen (SAOB). 

I detta sammanhang går jag inte in på problematiken kring vilka färger som är 
universella utan koncentrerar mig på de prototypiska färger och deras drag som 
bland annat Wierzbicka (1996) undersökt och jämfört i olika språk: svart, vitt, 
grönt, blått, rött och gult.  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att utreda om de prototypiska referenterna hos 
färgerna rött, blått, grönt, gult, vitt och svart enligt Wierzbicka (1996) går att 
finna i svenska språket, närmare sagt i finlandssvenskt skönlitterärt språk och 
närmare sagt i sammansättningar med ett färgord som efterled. Bakgrunden till de 
prototypiska betydelserna ges i kapitel 5 Prototypiska referenter nedan. Min 
hypotes är att det går att finna universella, prototypiska betydelser i 
färgsammansättningar. Som exempel kan nämnas röd och blod som resulterar i 
blodröd eller himmel och blå som blir himmelsblå. Frågan är om alla de sex 
undersökta färgerna förekommer i sammansättningar som efterled med en 
prototypisk referent som förled. Därtill tas ett steg framåt i och med att också 
kulturbundna färgsammansättningar iakttas, alltså sådana sammansättningar som 
inte är genomskinliga till betydelsen utan kräver kännedom om referenterna eller 
som är geografiskt bundna, såsom till exempel herrgårdsgul eller blåbärsblå.  

Betydelsen i beläggen på färgsammansättningar med de undersökta färgerna 
förklaras med hjälp av Svenska Akademiens Ordbok, som markeras med 
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förkortningen SAOB. Med denna förkortning hänvisas här till nätversionen av 
ordboken i Språkbanken. Bland annat Tribushinina (2008: 61) påpekar att det ofta 
går att hitta ledtrådar om färgbeteckningar och deras prototypiska referenter i 
ordböcker. Hon har funnit att det finns en hel del enhetlighet mellan olika 
engelskspråkiga ordböcker vid olika färgbeteckningar och deras referenter, 
speciellt snö och mjölk är de mest framträdande referenterna vid färgen vit 
(Tribushinina 2008: 61). Färgbeteckningarna har många betydelser, deras gränser 
är ju suddiga, och de används också i många olika sammanhang, bland annat 
symboliskt. Här kan färgen svart tas som exempel. Svart betecknar ofta sorg i vår 
kultur. I denna artikel behandlar jag ändå inte denna sida av färgerna eller 
färgsammansättningarna utan koncentrerar mig på eventuella prototypiska 
referenter i färgsammansättningar. 

3 Material och metod 
Som material fungerar Finlandssvenska texter i Språkbanken vid Göteborgs 
universitet. Det omfattar essäistisk litteratur, skönlitteratur och ungdomslitteratur, 
sammanlagt 3,7 miljoner tokens. Det skönlitterära materialet torde innehålla flera 
belägg på färgsammansättningar med tanke på materialets natur, vilket gör det 
också sannolikare att det förekommer prototypiska betydelser i 
sammansättningarna. Flera sökningar gjordes i materialet med hjälp av 
sökprogrammet Korp, som också gjorde det möjligt att spåra exakta 
färgsammansättningar med variabeln ”som efterled”. Undersökningen är inte 
direkt kvantitativ utan snarare kvalitativ även om några frekvenser ges i synnerhet 
vid de mest frekventa sammansättningarna.  

4 Färgsammansättningarnas struktur 
I detta sammanhang riktas uppmärksamheten som sagt mot färgsammansättningar 
där färgordet står som efterled i sammansättningen. Förleden består av ord ur 
olika ordklasser, huvudsakligen substantiv och adjektiv. Majoriteten av 
färgsammansättningarna har en substantivisk förled och ett adjektiv som efterled: 
smörgult, cyklamenröd. I många fall kan man tänka sig en metaforisk liknelse 
bakom sammansättningen: äppelgrön, det vill säga grönt som ett äpple.  

Färgsammansättningen kan ha ett adjektiviskt färgord som förled och ett 
annat färgord som efterled, såsom till exempel gråsvart. Den första tanken vid 
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gråsvart är en gråaktig nyans av svart, något är grådaskigt svart. Det behöver 
naturligtvis inte alltid vara fråga om en blandning av färgerna, kanske med den 
ena färgen som starkare. En färgsammansättning med två färger (eller ibland tre) 
kan också ange att huvudordet har alla nämnda färger i lika hög grad, kanske i 
form av ränder, såsom bland annat i flaggor eller i mattor: En gråröd trasmatta, 
en säng och ett skrivbord belamrat med verktyg. (Skönlitteratur 1960–1999). I 
följande exempel gäller det en byggnad: […] som stockarna i den exakt likadana 
rödvita loftbyggnaden, […] (Skönlitteratur 1960−1999). Loftet i exemplet har 
röda väggar och vita knutar, vilket man vet om man sett sådana byggnader 
antingen i verkligheten eller på bild. De två exemplen ovan hör till vår kulturella 
krets och är lätta att känna igen, men i färgsammansättningar med flera färger går 
det inte alltid att räkna ut färgernas proportioner: Jag har ett par slitna jeans, en 
svart-gul skjorta, ett par vandringsskor. (Skönlitteratur 1960−1999). Därtill kan 
en sammansättning med två färger också berätta om en färgskiftning såsom 
turkosblå, där det blåa skiftar i turkos. 

5 Prototypiska referenter 
Enligt den så kallade prototypteorin uppfattas medlemmarna i en viss kategori 
som i olika grad representativa; några ses som mer typiska och centrala, medan 
andra uppfattas som mindre typiska och perifera (Svanlund 2009: 21). Från detta 
tas steget direkt till Wierzbickas (1996) prototypteori kring olika färger, som i det 
följande behandlas i en annan ordningsföljd än i nämnda verk. Här tas inte 
ställning till styrkan hos de olika prototypiska betydelserna vid en enskild färg i 
jämförelse med andra färger, med andra ord om färgen röd är starkare knuten till 
referenten blod än till exempel färgen blå till referenten himmel.  

Tribushinina (2008: 58 ff.) omfattar Wierzbickas (1996) id er om naturliga 
prototyper, det vill säga naturliga referenspunkter, och påpekar att dessa kräver 
lingvistisk evidens. Hon konstaterar att de prototypiska referenterna ofta får stöd i 
färgordens etymologi, i ordböcker och också i jämförelser av typ ”as A as X”, 
med andra ord as white as snow, på svenska ungefär ’(så) vit som snö’. 
Tribushinina (2008: 61) har undersökt sådana konstruktioner både i engelska och i 
ryska i stora korpusar som British National Corpus och Russian National Corpus, 
och hon kan konstatera att framträdande naturliga prototyper ofta används som 
standardelement i jämförelser både i engelska och i ryska. (Se nedan vid snövit i 
Bibeln.) Tribushinina (2008: 67) hävdar vidare att naturliga referenter gärna 
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framträder i ”denotative adjectives” som hon kallar dem. Dessa har två 
funktioner: å ena sidan kan de använda också andra närstående referenter med 
tanke på att det finns en prototypisk kärna i den beskrivna färgen, till exempel 
blodröd, smaragdgrön, citrongul. Å andra sidan tillför denotativa adjektiv nya 
icke-prototypiska referenter till ett adjektiv, såsom tegelröd, körsbärsröd, 
olivgrön, stålblå och så vidare. (Tribushinina 2008: 67 f.) Här öppnar sig 
möjligheten att undersöka och tolka färgsammansättningar också ur kulturell 
synvinkel. I detta sammanhang granskar jag ändå inte icke-prototypiska 
sammansättningsvarianter desto närmare. 

I det följande behandlas de sex undersökta färgerna under egna rubriker. Vid 
varje färg presenteras inledningsvis den prototypiska referenten eller de 
prototypiska referenterna i enlighet med Wierzbicka (1996) varefter följer 
resultaten av denna undersökning och till sist redovisas också på vilket sätt 
färgsammansättningen eventuellt tas upp i SAOB. Exemplen har numrerats och 
exakt källa anges inom parentes efter exemplet. 

5.1 Röd 

Wierzbickas (1996: 287 ff.) resonemang kring prototypiska referenter med tanke 
på olika färger följer något förenklat följande formel i min översättning: 

X är röd. = 
då man ser saker (things) som X kan man tänka på elden 
då man ser saker som X kan man tänka på blod 

Då jag ger den prototypiska referenten vid de enskilda färgerna i enlighet med 
källan, såsom eld och blod här ovan, så baserar sig resonemanget på ungefär 
likadana formler av Wierzbicka (1996) vid alla de undersökta sex färgerna. I 
ovanstående formel finns två olika referenter och ordningsföljden dem emellan 
bottnar i synligheten, man brukar inte se blod, eftersom det ju strömmar i ådrorna, 
medan elden kan ses utan hinder. 

Enligt mina resultat har eldröd sammanlagt 11 belägg i den skönlitterära 
finlandssvenska korpusen, medan brandröd har bara ett belägg och exempelvis 
glödröd, som kan sammankopplas med elden, inte har några belägg alls i den 
skönlitterära finlandssvenska korpusen.  
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Vid sidan av eldröd förekommer också brandröd enligt SAOB. 
Sammansättningen eldröd kan också övergå till illröd, formen ill- ansluts 
sannolikt ofta till illa och ilsken; jämför ilsket röd, enligt SAOB. 

I det finlandssvenska skönlitterära materialet finns det 18 belägg på blodröd. 
Nedan visas ett exempel:  

(1) Där försvann hennes eget jag i en blodröd våg av raseri. 
(Ungdomslitteratur 1992–2011) 

Kós-Dienes (1981: 24) påpekar att rött är färgen för starka, till och med 
våldsamma känslor. I sin undersökning har hon ändå inte funnit något verbalt 
uttryck för till exempel rött och kärlek, fastän kärlekens färg enligt henne är 
nästan enbart röd (rött hjärta eller röda rosor). Man kan förklara kopplingen 
mellan känslor och den röda färgen exempelvis med att man ofta rodnar av starka 
känslor. (Kós-Dienes 1981: 24) Bland färgsammansättningarna med röd som 
efterled i mitt material förekommer det inte heller några förled som syftar på 
kärlek. 

Å andra sidan har sambandet mellan den röda färgen och referenten blod 
också en mycket stark kulturhistorisk bakgrund, vilket enligt min mening också 
förklarar det starkt prototypiska hos blod. Wierzbicka (1996) nämner inte detta 
samband. I bibelöversättningen från år 1541 och i Folkbibeln nämns synderna 
som blodhrödha eller blodröda, men i bibelöversättningen från 2000 har en annan 
formulering använts. Nedan presenteras utdrag ur Jesaja 1:18 i olika versioner:  

blodröd: ”bildl. Om idhra synder än woro blodhrödha, så skola the doch 
warda sniöhuita. Jes. 1:18 (Bib. 1541).” (SAOB) 

I Folkbibeln:  
Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som 
scharlakan, skall de bli vita som ull. (Folkbibeln 2010) 

I 1917 års översättning:  
Om edra synder än äro blodröda,  
så kunna de bliva snövita,  
och om de äro röda såsom scharlakan,  
så kunna de bliva såsom vit ull. (Bibel 1917)  

I Bibel 2000: 
När era synder är scharlakansröda,  
kan de då bli vita som snö?  
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När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?  
(Bibel 2000) 

Som kan ses i utdragen ur Jes. 1:18 i bibelöversättningar av olika ålder har 
sammansättningen blodröd kvarlevt ända fram till 2000-talet, då det i Bibel 2000 
har övergått till scharlakansröd. Första belägget på blodröd är enligt SAOB från 
1538. 

5.2 Grön 

För färgen grön ger Wierzbicka (1996: 306 ff.) följande semantiska 
förklaringsformel: 

X  är grön. = 
på några ställen växer det många saker från marken 
då man ser saker som X kan man komma att tänka på detta 

Detta kunde tolkas gälla växter som växer upp från marken. I några språk eller 
dialekter kommer också aspekten våt in vid denna färg. Det gäller då speciellt 
väta och fukt efter regn. 

Med tanke på materialet i denna undersökning är det direkta sambandet 
mellan grönt och växtlighet inte lika tydligt som till exempel vid färgen röd och 
dess referenter. Det finns belägg på växtlighetsgrönt i materialet, men beläggen är 
endast enstaka utan någon speciell dominans av någon viss växt. Följande typer 
av växtlighetsgröna belägg förekommer: fältgrön, grangrön, lindblomsgrön, 
lönngrönt, mossgrönt, spädgrönt. Förutom dessa finns det en koppling mellan 
årstid och grönt: junigrön, sommargrön och vårgrön, det vill säga de årstider då 
det grönskar mest.  

SAOB nämner vid färgen grön smaragdgrön som första sammansättning. 
Smaragdgrön har 7 belägg i mitt material. Den sammansättningen stöder inte 
direkt prototypteorin vid färgen grön, vilket åter de följande sammansättningarna 
upptagna av SAOB gör: olivgrön och mossgrön. 

5.3 Blå 

Färgen blå får följande semantiska komponenter enligt Wierzbicka (1996: 309 
ff.): 
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X är blå. = 
a) vid några tidpunkter kan folk se solen ovanför sig på himmeln  
    då man ser saker som X kan man tänka på himmeln vid dessa tidpunkter 
b) på några ställen finns det mycket vatten 
    då folk är fjärran från dessa platser kan de se detta vatten 
    då man ser sådana saker som X kan man tänka på det 

I samband med denna semantiska formel påpekar Wierzbicka (1996: 309) att även 
om hon tillämpar det på beteckningen på färgen blå i olika språk, så är dessa 
färger ändå inte sinsemellan identiska till betydelsen. I mönstret ovan kan färgen 
blå alltså referera antingen till himmel eller till vatten. 

I det skönlitterära finlandssvenska materialet förekommer det 9 belägg på 
himmelsblå, såsom 

(2) Dag efter dag var himlen lika himmelsblå, lyste solen lika obarmhärtigt 
brännhet, det kom inte en droppe regn på veckor, ja, till och med daggen 
torkade upp innan den hunnit falla. (Skönlitteratur 1960−1999) 

Det går att referera till himmeln och dess blå färg också med sammansättningar 
som skyblå med inga belägg och azurblå med två belägg. Den blå färgen refererar 
i tre olika sammansättningar i materialet till vatten: havsblå, isblå och vattenblå. 
SAOB förklarar himmelsblå med något som har himmelns blå färg, azurblå med 
belägg ända från 1500-talet. 

5.4 Gul 

Färgen gul har enligt Wierzbicka (1996: 314 ff.) följande semantiska 
komponenter: 

X är gul. = 
då man ser saker som X kan man tänka på solen 
vid några tidpunkter kan människor se många saker 
då man ser saker som X kan man tänka på detta 

Det ligger nära till hands att sammankoppla den gula färgen och också orange 
med elden. Wierzbicka (1996: 316) håller ändå fast vid att elden är den bästa 
begreppsliga motsvarigheten till färgen röd i olika kulturer. På så sätt får man 
åtminstone en ”utomstående” referent också till färgen röd vid sidan av blod, som 
ju inte är på samma sätt synlig och inte heller kan placeras i synfältet eller 
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landskapet som referenterna vid de övriga färgerna. I detta sammanhang är 
kopplingen mellan elden och den gula färgen inget problem, materialet uppvisar 
hela sex belägg på sammansättningen brandgul, jämför ovan röd i ett belägg på 
brandröd. Likadant förekommer också solen i samband med färgen gul i två 
belägg på sammansättningen solgul. 

Både eldröd och eldgul har enligt SAOB förekommit redan på 1600-talet. 
Brandgul förklaras i SAOB med att det är en skarpt rödgul färg, som liknar en 
eldslåga, brandröd är eldröd eller blossande röd. De olika färgerna eller 
skiftningarna som elden bildar behöver inte problematiseras, eftersom det enligt 
min mening är helt naturligt att elden har olika färgskiftningar beroende på hur 
den brinner. Den kan vara eldgul, orange eller eldröd i början och vid de största 
lågorna för att senare småningom brinna ner och vara glödröd, men enligt SAOB 
inte glödgul. Dessa sammansättningar beskriver lågans olika stadier på väg mot 
aska, som åter beskrivs med askgrå. 

Till kulturbundna färgsammansättningar med färgen gul som efterled hör 
guldgul (6 belägg) och gyllengul (4 belägg). Av dessa hör gyllengul mera till vitter 
stil enligt SAOB: 

(3) I byn blev modern kvar, Birgers unga änka och den lilla pojken med de 
gyllengula lockarna. (Skönlitteratur 1960−1999) 

5.5 Vit 

Färgerna vit och svart anses ofta höra ihop som varandras motsatser. Båda dessa 
färger sammankopplas med ljusstyrka i Wierzbickas (1996: 301 ff.) semantiska 
tolkning. Av den anledningen ser hennes formel för färgen vit ut på följande sätt (i 
min översättning): 

X är vit. = 
på några ställen kan folk se väldigt många saker 
då man ser saker som X, kan man tänka på detta 

Färgen vit brukar ha snö som referenspunkt i de språk som har en motsvarighet 
för engelskans white. Detta är ju fallet med svenska språket. I samband med 
blodröd i Bibeln förekommer ju också snövit: ”bildl. Om idhra synder än woro 
blodhrödha, så skola the doch warda sniöhuita. Jes. 1:18 (Bib. 1541).” (SAOB) I 
Bibel 2000 har sammansättningen omformulerats till liknelsen vita som snö, där 
vi har den prototypiska referenten snö i en liknelse med adjektivet vit i likhet med 
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Tribushininas resultat gällande white as snow, det vill säga att den prototypiska 
referenten ofta uppträder i en liknelse tillsammans med ett adjektiv.  

I den finlandssvenska skönlitterära korpusen finns det 8 belägg på snövit av 
vilka ett presenteras i det följande: 

(4) Fläsk var vackert och snövitt fläsk var det allra vackraste! 
(Ungdomslitteratur 1992−2011) 

Färgsammansättningarna i citaten ur Bibeln har en symbolisk betydelse, där 
snövit upplevs som ren, oskyldig till betydelsen till skillnad från exempel (4), där 
vi har en konkretare jämförelse i ”snövitt fläsk”.  

Wierzbickas tolkning av att det vid vit och svart är fråga om ljusets mängd får 
stöd också i sammansättningar som bländvit (10 belägg), frostvit (2 belägg), 
glittervit (1 belägg), och vintervit (4 belägg).  

(5) De höll in sina hästar uppe på en kulle och såg ut över den frostvita 
världen runt sig. (Ungdomslitteratur 1992–2011) 

Bland sammansättningarna i materialet är också sammansättningen mjölkvit 
frekvent med 11 belägg. Man kunde tänka sig att sammansättningen är 
prototypisk. Den omnämns inte i Wierzbicka (1996), kanske av den anledningen 
att det inte är något som finns i vår direkta omgivning utan det är fråga om en 
vätska. Enligt SAOB finns sammansättningen belagd redan på 1600-talet i 
svenska.  

(6) En mjölkvit dimma rullade i tunga sjok in från havet. (Skönlitteratur 
1960−1999) 

Till kulturbundna sammansättningar hör också kritvit med sina 9 belägg och 
silvervit med 7 belägg i den finlandssvenska skönlitteraturen. SAOB förklarar 
betydelsen hos kritvit med ”vit som krita, rent vit, snövit” och silvervit ”vit ss. 
silver; ofta i fråga om hårfärg”: 

(7) Fullmånen syns från tidig eftermiddag till sen morgon. Genom natten 
vakar den silvervit med mig. (Skönlitteratur 1960−1999) 

5.6 Svart 

Också den svarta färgen redovisas i Wierzbicka (1996: 303 ff.) som en grundfärg 
associerad med ljuset: 
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X är svart. = 
då folk ser några saker säger de om dem: detta är SVART 
X är sådan 
vissa tider kan folk inte se någonting 
eftersom solen inte är uppe på himlen 
då man ser saker som X kan man tänka på det 

För den vita färgen har Wierzbicka ingen direkt motsvarande universell prototyp i 
en klar dag, medan färgen svart åter har en: ”a pitch-black night”, det vill säga en 
beckmörk natt. En klar dag ser man ju flera klara färger. (Wierzbicka 1996: 304) 
Ljuset eller bristen på det uttrycks i den finlandssvenska skönlitterära korpusen 
med hjälp av sammansättningar på följande sätt: nattsvart (17 belägg), kolsvart 
(11 belägg), becksvart (5 belägg), korpsvart (5 belägg) och ramsvart (4 belägg). 
Också mörkersvart har ett belägg. Av dessa uttrycker nattsvart och mörkersvart 
brist på ljus och kan kallas ganska prototypiska i det avseendet, medan de övriga 
är mer kulturbundna. 

(8) En gång kom de ner till middagen klädda på det sättet, Ulda med en 
balklänning i mörkersvart sammet och Umbra i en grå luftig sidendröm. 
(Ungdomslitteratur 1992–2011) 

Sammansättningen kolsvart är belagd i svenska redan på 1500-talet enligt SAOB, 
nattsvart finns redan på 1800-talet och förklaras med ”svart som natten, 
becksvart” i SAOB. Sammansättningen becksvart förekommer likaså redan på 
1800-talet och förklaras med ”svart som beck” eller ”alldeles svart, kolsvart”. Det 
visar sig att färgsammansättningar förklaras med andra färgsammansättningar, 
som exemplifieras ovan. Även ramsvart och korpsvart är gamla 
färgsammansättningar, den förra är belagd redan på 1500-talet, den senare på 
1800-talet enligt SAOB. 

6 Sammanfattning 
Färgsammansättningarna i svenska språket, det vill säga i det finlandssvenska 
skönlitterära materialet passar in i Wierzbickas (1996) referensmönster. Denna 
lilla undersökning har visat att det går att finna ungefär samma referentiella 
motsvarigheter också i finlandssvensk skönlitteratur. På några punkter har det 
varit knepigt att hitta en universell referent, såsom vid färgen vit och dess referent 
snö. Snö är ju inte bekant för alla människor på jordklotet, medan till exempel den 
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röda färgen och blod är det. På den punkten kunde man tänka sig att snö är en 
geografisk eller kanske kulturbunden referent till färgen vit. Med tanke på att blod 
är en prototypisk referent till färgen röd, kunde mjölk lika väl vara en universell 
prototypisk referent till vit. Mjölk är ju ingen kulturbunden referent. I många 
belägg används färgsammansättningarna med en prototypisk referent och 
dessutom i symbolisk betydelse. Här hänvisas till blodröd och snövit i Bibeln, där 
sammansättningarna har djupare, inbyggda betydelser. 

Gränsen mellan en prototypisk och en kulturbunden referent är i många fall 
lite suddig, då man får avgöra om referenten är universell och allmänmänsklig 
eller om det är fråga om endast en mindre grupp av människor i samma 
kulturkrets som delar samma sinneserfarenhet och återspeglar den i sin 
omedelbara omgivning. 

Vid sidan av undersökningen av den kulturella semantiken kring seende (se 
ovan i inledningen) kan man enligt min mening också undersöka och jämföra 
prototypiska eller kulturbundna referenter för olika färger i olika språk. Detta är 
mycket givande i synnerhet ur ordbildningens synvinkel. Människan jämför gärna 
en färg med något som hon ser i omgivningen (jfr Wierzbicka 1996; Tribushinina 
2008) och denna jämförelse kan i flesta fall komprimeras till en sammansättning. 
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Berättelsestruktur i svenska L1- och L2-texter 

Susanna Vuorimaa 

1 Inledning 
Syftet med artikeln är att presentera min pro gradu-avhandling (Vuorimaa 2012) 
som handlade om narrativer och deras struktur. Med berättelse eller narrativ 
menar jag en text som representerar en berättande texttyp och som till sin genre är 
berättelse. Narrativen beskriver en serie händelser som bildar en koherent enhet. 
De berättade händelserna ska ha ägt rum eller ska åtminstone kunna tänkas ha ägt 
rum i det förflutna (jfr Eriksson 1997: 47). 

Den narrativa forskningen som min pro gradu-avhandling baserade sig på är 
ett internationellt och tvärvetenskapligt fält där det har gjorts mycket forskning. 
Berättelser är ett intressant forskningsobjekt eftersom de kan ses som en kulturell 
grundform (se t.ex. Johansson 2005). Detta beror på att vi lär oss den narrativa 
formen redan som barn och att narrativer förekommer på många områden, det vill 
säga i muntliga och skriftliga kulturer samt i informella och formella kontexter. 
Ett antal forskare har utvecklat modeller som bygger på antagandet att det finns 
universella element i narrativer (se t.ex. Propp 1968 [1928]; Labov & Waletzky 
2006 [1967/1997]; Labov 1972). 

Det är denna universalitet hos berättelsestruktur som min avhandling utgick 
från. Hittills har det gjorts förhållandevis få studier om strukturen i 
svenskspråkiga narrativer. Viktiga bidrag till den svenska berättelseforskningen är 
bland annat doktorsavhandlingarna av Eriksson (1997) och Norrby (1998). Vad 
som skiljer min studie från dem är att jag studerade skriftliga narrativer i stället 
för muntliga och att mitt intresse låg på textnivån i stället på ordnivån. Meningen 
var inte att granska till exempel enstaka ord eller den språkliga felfriheten, utan de 
formella och semantiska aspekterna av berättelsernas utformning. Även Viberg 
(2001) samt Nord vist (2001) har undersökt berättelser men de koncentrerade sig 
på utvecklingen av språkförmågan i sina studier, medan jag intresserade mig för 
kompetensen om den narrativa diskursen, närmare sagt den narrativa strukturen. 

Syftet med min avhandling var att beskriva hur man tenderar att bygga upp 
en narrativ på svenska. Jag hade som avsikt att utreda i vilken utsträckning och i 
vilken ordning olika berättelseelement förekommer i mitt material och därutöver 
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skildra hur de är till karaktären. Meningen var att jämföra berättelsestrukturen hos 
första- och andraspråksinlärare av svenska. 

2 Labovs narrativa modell 
I detta kapitel presenterar jag den narrativa modellen skapad av Labov (t.ex. 
1972; 2006 [1967/1997]), som var den viktigaste utgångspunkten för min 
avhandling. Modellen konstruerades i en rad studier om engelskspråkiga muntliga 
berättelser. Enligt den består narrativen av sex element: 1) abstrakt, 2) orientering, 
3) handling, 4) evaluering, 5) resultat och 6) koda (Labov 1972: 369).  

Enligt Labov borde berättelseelementen förekomma i den uppräknade 
ordningen. Alla elementen utom evalueringen är enligt Labov platsbundna, medan 
evalueringens plats kan variera. Evalueringen kan utbreda sig överallt i 
narrativen. Syftet med det följande är att ge en redogörelse för de olika 
berättelseelementen. Exemplen är tagna ur mitt eget material. 

Först i narrativen återfinns enligt Labov (1972: 363) ett abstrakt som 
fungerar som sammanfattning av hela historien och ofta hänvisar till narrativens 
viktigaste händelse. Exempel på abstrakt är ”Jag vill berätta om min sommar i 
Helsinki” och ”Jag kommer aldrig glömma när jag hoppade fallskärm”. 

Orienteringen fungerar å sin sida som en bakgrundsbeskrivande språngbräda, 
till exempel ”I somras var jag och min kompis Kaisa i språkkurs i Oxford i Stor-
Britannien.” Som det framgår av exemplet ger orienteringen ofta information om 
tid, plats, inblandade personer och deras verksamhet eller situation (Labov 1972: 
364). 

Handlingen är narrativens kärna (Labov 1972: 359–363). Dess funktion är att 
skildra vad som hände, alltså vad berättaren har varit med om när det gäller 
personliga erfarenheter. Följande textexempel representerar handlingen: ”Jag och 
min bror sprang lite i förväg och lekte säkert någon Indiana Jones liknande lek. 
När det plötsligt flyger någonting väsande mot mig från marken.” Berättelsens 
höjdpunkt ingår ofta i handlingen. 

Med evalueringen ökar skribenterna berättarvärdet i sin narrativ: till exempel 
”Det som hände här ska jag alltid minnas eftersom det var det mest skrämmande 
sak jag någonsin gjort!”; ”Det var spännande […]”. Evalueringen förklarar 
således varför narrativen är värd att berättas (Labov 1972: 370–371). 

I de sekvenser som utgör resultat berättar skribenterna vad som hände till 
slut, till exempel ”Det slutade med att jag sydde fem stygn i pannan och Kaisas 
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tänder blev lösa”. I resultatet avslöjar berättaren den sista händelsen i 
händelseförloppet, och samtidigt försvinner det uppbyggda spänningsmomentet 
(Eriksson 1997: 100). 

Sist i narrativer förekommer enligt den labovska modellen en koda vars 
funktion är att förbinda narrativens dåtid med berättarsituationens nutid (Labov 
1972: 365). Kodan fungerar som en avslutningssignal, såsom i följande exempel: 
”[…] det där är en historia för annan gång”; ”Jag hatar den där kvinnan 
fortfarande […]. Varje gång när jag hör att talas om henne tänker jag bara om de 
där små kattungar.” 

3 Material och metod 
I denna studie inkluderades totalt 60 svenskspråkiga narrativer. Narrativerna var 
skrivna av 20 studerande i två finska gymnasier, 20 studerande i ett svenskt 
gymnasium och 20 studerande vid ett finskt universitet. De finska studerandena 
hade svenska som andraspråk, medan den för de svenska var förstaspråk. Om man 
ser till åldersfördelningen kan det konstateras att gymnasisterna med svenska som 
L1 eller L2 kan antas vara ungefär lika gamla, för det mesta 16–17 år gamla. 
Universitetsstuderandena är vuxna personer som hör till olika åldersgrupper och 
är troligtvis mellan 19 och 30 år. I sina texter skulle studenterna berätta om en 
speciell, självupplevd händelse. 

Materialet för denna undersökning hämtades ur en korpus som insamlades 
2010 inom projektet Topling – Inlärningsgångar i andraspråket som bedrivs vid 
Jyväskylä universitet. Projektet bygger vidare på ett tidigare projekt, Cefling. 
Topling syftar till att redogöra för hur skrivfärdigheter i finska, engelska och 
svenska som andraspråk utvecklas från en färdighetsnivå till en annan inom den 
europeiska referensramen för språk (CEFR) i det finska utbildningssystemet. 
(Topling 2010–2013) 

Min avhandling var en tvärsnittstudie som baserade sig på strukturell 
textanalys och den var i huvudsak kvalitativ till sin natur med kvantitativa inslag. 
Analysen anknöt sig till den mycket tillämpade, ovan presenterade labovska 
narrativa modellen (Labov & Waletzky 2006 [1967]; Labov 1972). För att få fram 
berättelsestrukturen identifierade jag de sex olika narrativa elementen, det vill 
säga abstrakt, orientering, handling, evaluering, resultat och koda i min korpus. 
Textanalysen i denna studie var först och främst strukturell, vilket innebär att 
texternas struktur undersöktes: jag intresserade mig för vilka element narrativerna 
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bestod av och hur de skilda elementen såg ut. I den strukturella analysen stödde 
jag mig på funktionell analys, vilken enligt Josephson, Melin och Oliv (1990: 8) 
innebär att man granskar vad skribenten vill säga med texten. Skribenten har 
nämligen intentioner (Pääkkönen & Varis 2000: 22) och dessa intentioner 
kommer fram när man analyserar narrativer och överväger vilka funktioner 
sekvenserna i narrativerna har. 

4 Resultat 

4.1 De sex narrativa elementen – förekomst och grad av valfrihet 

Ett av de viktigaste fynden var iakttagelsen att tre av de sex labovska elementen 
förekom i alla 60 narrativerna, det vill säga orientering, handling och evaluering. 
De tycks sålunda tillhöra narrativens djupstruktur. Däremot kan de övriga tre 
elementen, abstrakt, resultat och koda, ses som valfria element för de var i 
allmänhet föga frekventa. Med följande figur synliggör jag den övergripande 
strukturen av de 60 undersökta narrativerna. 
  

Figur 1. Narrativens övergripande struktur i mitt material bestående av 60 
svenskspråkiga narrativer 

Av figur 1 framgår vilka som är obligatoriska och vilka som är valfria element i 
narrativerna som utgör materialet för denna studie. De element som står inom 
parantes är valfria: en del hade elementet i fråga i sin narrativ, medan andra inte 
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hade det. Detta gäller som antytts abstrakt, resultat och koda. Emellertid innehöll 
alla narrativerna, som konstaterats, orientering, handling och evaluering, vilka 
därför kan ses som obligatoriska och mycket viktiga berättelseelement. 

Ordningen mellan berättelseelementen visade sig för det mesta följa Labovs 
modell, vilket också illustreras i figuren. Förenklat kan man konstatera att de 
flesta narrativerna brukade börja med en orientering som gav en relevant kontext. 
Därefter var det vanligt för skribenterna att skildra händelserna i handlingen. 
Evalueringen, med andra ord betoning av berättelsedelar, var för sin del placerade 
på varierande ställen. 

4.2 Berättelseelementen abstrakt och koda 

Resultaten visade att de inledande och avslutande elementen, abstrakt och koda, 
var sparsamt förekommande. Av alla skribenterna hade 10 % ett abstrakt och  
28 % en koda. Liknande resultat har även till exempel Norrby (1998), Özyildirim 
(2009) och Schönström (2010) fått. Att kodan inte är något vanligt element 
medger även Labov (1972). Ett tänkbart skäl till den sparsamma förekomsten av 
abstrakt i mitt material kan vara att Labov undersökte muntliga narrativer och jag 
skriftliga. I mitt material var det vanligare att börja berättelsen genom att beskriva 
bakgrunden, och skribenterna tenderade att avsluta sin narrativ genom att betona 
händelsens vikt med evaluering. 

4.3 Berättelseelementet resultat 

Vad gäller strukturelementet resultat pekar min studie på en större variation 
mellan första- och andraspråksinlärare. Det förekom i 75 % av L1-narrativerna, 
men bara i 25 % av narrativerna av de yngre L2-skribenterna och i 40 % av de 
äldre L2-skribenterna. Detta kan bero på att L1-skribenterna skrev mer om 
specifika händelser som hade en klar höjdpunkt och ett spänningsmoment varefter 
resultatet naturligt kunde beskrivas. 

L2-skribenterna å sin sida, särskilt gymnasisterna, skrev på en mer allmän 
nivå om händelserna, till exempel om en resa. Därför kände de troligen inte något 
behov av att beskriva vad som hände till slut och hade inte så ofta resultatet med i 
sin berättelsestruktur. L2-skribenters sämre språkkunskaper kan tänkas ha 
inverkat på att de inte skrev så noggrant utan deras texter var mer listor av 
händelser med evaluerande slag. 
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4.4 Berättelseelementet evaluering 

Utifrån resultaten av denna avhandling kan man betrakta evalueringen som ett 
intressant berättelseelement. Alla använde evaluering, den förekom på många 
ställen i narrativerna och det kunde upptäckas två evalueringstyper. För det första 
fanns det ren evaluering där berättaren kommenterade narrativen utanför 
berättelsevärlden och på så sätt betonade berättarvärdet, till exempel ”Jag minns 
allt det här eftersom det var så otroligt att någon kunde göra något så stort för 
mig.” Denna evaluering fungerar mer som en kommentar och den för inte 
berättelsen framåt. 

För det andra förekom det inbäddad evaluering, där berättaren kombinerade 
evalueringen med ett annat berättelseelement och således stannade innanför 
berättelsevärlden. Detta kan illustreras med följande exempel: ”Sedan sa han det 
mitt hjärta hade drömt om i flera månader: – Maija, jag älskar dig. Tiden 
stannade, jag blev så chockad.” Här är evalueringen inbäddad eftersom skribenten 
stannar inne i berättelsevärlden och dramatiserar händelserna med en direkt 
anföring samt genom att beskriva sina känslor just då. Även till exempel 
historiskt presens tillhör inbäddad evaluering. 

En viktig upptäckt var att 58 % av L1-skribenterna använde den inbäddade 
evalueringen, medan endast 41 % av L2-skribenterna använde den. Skillnaden 
mellan L1- och L2-skribenterna kan förklaras med att det var lättare för L1-
skribenterna att betona delar av narrativen och samtidigt föra narrativen framåt, 
till exempel genom användning av historiskt presens och mer nyanserat språk, 
tack vare sina sannolikt bättre språkkunskaper. Detta är svårare för L2-
skribenterna, för deras ordförråd samt kunskaper i svensk grammatik är sämre. 
Därför evaluerar de händelser hellre genom ren evaluering, det vill säga genom 
att ställa sig utanför berättelsevärlden och ge små kommentarer av typ: Det var 
spännande. 

5 Slutsatser 
Allt som allt kan man konstatera att det fanns vissa skillnader i 
berättelsestrukturen hos L1- och L2-skribenter. Skillnaderna var dock mer 
kvalitativa än strukturella. L2-skribenter med sämre språkkunskap föredrog ren 
evaluering och skrev kortare texter, men i stora drag liknade såväl L1- som L2-
skribenternas berättelsestrukturer varandra. De bestod av början, mitt och slut 



235 
 

som bildades från åtminstone orientering, handling och evaluering. Dessa verkar 
tillhöra narrativens djupstruktur. Även abstrakt, koda och resultat kunde ingå i 
berättelsestrukturen, men de var ovanligare. Det förelåg alltså variation i hur 
många av de sex labovska berättarelementen som fanns med i narrativen, tre eller 
fler, men det är värt att lägga märke till att de tenderade att komma i en viss 
ordning även om små skillnader dock förekom. Detta talar för uppfattningen att 
berättelsen har en någorlunda semantisk djupstruktur. En förklaring till detta kan 
vara att vi blir bekanta med berättelser redan som unga, de finns och berättas 
överallt och därmed är berättelsen en känd genre som lärs in relativt lätt och 
ledigt. 
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